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departe de insta- 
interiorul cărora 

fenolul se metamor- 
Iînă și mătase, con-

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Viitorii specialiști
la competențeiun examen
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Cu-

Si

Azi a tost recuperată o

y la 
din 
Mi-

în- 
mo-

mate-
„Mate-

ventivitate In rezolvarea 
problemelor, rapiditate în 
concentrare, expunere lo
gică. E Îmbucurător'.

Pauză pentru corecta
rea lucrărilor scrise. Se

tiv al U.A.S.R. și ai stu
denților. Peste 80 de con
curent! au primit premii și 
mențiuni. Studenților 
Ileana Ghelase, de la U- 
niversitatea „Al. I.

în zilele de 27, 28 
august, viitori 
arhitect!, cercetători 
intifici, profesori — 
denți din toate institutele 
de învătămint superior 
ale tării — și-au dat în- 
tîlnire la București, la 
cel de-al IX-lea Concurs 
de matematică, mecanică, 
fizică și chimie al studen-

„Probleme 
dezvoltării 
mecanicii, 
miei". S-au prezentat ex
punerile „Relația 
matică-mecanică".

za". Ion Badea, de 
Institutul Politehnic 
Timișoara, și Răzvan 
hu, de la Universitatea 
din București, li s-au a- 
cordat premii speciale.

în numele Comitetului 
Central al U.T.C. și al

Si 
ingineri, 

ști- 
stu-

mare cantitate de țevi...
Foto: O. PLECAN
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Relonul și Melana. Acum 
7—8 ani aceste două no
țiuni aveau o rezonanță exo
tică, chiar și pentru chimiști. 
Astăzi ele sînt la fel de autoh
tone ca lîna și mătasea. Locul 
unde au căpătat „certificatul de 
cetățenie" română este Uzina 
de fibre și fire sintetice Săvi- 
nești. Nu 
lațiile în 
metanul și 
fozează în
structorii au început să dureze 
noi temelii. Uzina de la Săvi- 
nești își dezvoltă capacitățile 
de producție. Alături de „ve
chea" fabrică de relon se con
struiește alta nouă — Relon II.

Așadar, istoricele hotărîri ale 
Congresului al IX-lea al parti
dului au pornit pe drumul în
făptuirilor. -i

— Noua fabrică, precizează 
tovarășul Mihai Beri, ing. șef 
al Uzinei de fire și fibre sinte
tice Săvinești, va produce anual 
5 000 tone de caprolactamă din 
care 2 000 tone vor fi transfor
mate chiar aici, o parte în fire 
sintetice tip mătase (pentru in
dustria 
că, iar 
pentru 
aici se 
lație care va fabrica 23 000 tone 
sulfat de amoniu anual.

Fabrica se compune din două 
mari sectoare: Caprolactama și 
Poliamid-textil. Constructorii de 
la I.S.C.M.-Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au și predat la

textilă) și mătase tehni- 
altă parte în fire cord 

anvelope. De asemenea, 
construiește și o insta-

Azi va prezentăm

Noua fabrică
de relon

montaj secția Oleum, secția 
Lactama și sînt în avans fată de 
grafic pe multe alte fronturi de 
lucru. Pe șantier lucrează con
structori vestiți, cum e fierar- 
betonistul Gh. Bucelea al cărui 
nume e legat de inițiativa de 
largă extindere a reducerii con
sumurilor specifice su.b norma
tivul admis, dulgherul Francisc 
Bodor cunoscut prin modul 
exemplar de organizare a mun
cii în echipa pe care o conduce 
și prin ritmul înalt de lucru — 
și mulți alții. Chiar și tînărul 
inginer șef al I.S.C.M., tovară
șul Gavril Bălan, vine aici 
după ce a trecut prin școala 
șantierelor din orașele Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Piatra Neamț. 
Deci experiența înaintată are 
aici, atît printre constructorii 
vîrstnici cît și printre tineri, 
entuziaști susținători. Prin apli
carea unor raționalizări și solu
ții constructive noi Ia unele o- 
biective, printre care turnarea 
fundațiilor în vederea montării 
utilajelor Ia secția Oleum, exe
cut .rea gropii de descărcare a 
sulfului și altele, s-au scurtat 
termenele de execuție și s-au 
economisit betoane și armături 
în valoare de peste 155 000 lei. 
Secția Oleum ca și secția Lac- 
tamă au fost predate la mon
taj cu cîteva săptămîni mai de
vreme decît datele prevăzute 
inițial. Printre participanții la 
întrecere am întîlnit o familie 
de instalatori — familia Liciu 
— care numără 4 membri, tatăl 
și trei feciori, toți patru evi-
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C. NANCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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CALE UBERA
ȚIȚEIULUI

n rezervor circular de țiței descope
rit. Și in jurul rezervorului, sondori, 
mai ales tineri. Fețe lucind în apele 
oglinzii întunecate, fețe pătate de 
același lichid negricios, unele zîmbi- 
toare, altele grave...

La drept vorbind n-am văzut ni
căieri asemenea scenă. Cu toate a- 
stea, dacă se poate spune așa, me

reu am avut-o in fața ochilor cît timp am stră
bătut drumurile printre sondele și parcurile de 
rezervoare de țiței din schela Berea. La atelierul 
mecanic ni se arată schița unui dispozitiv inge
nios. Scopul: înșurubarea și deșurubarea țevilor 
de extracție. Această operație clasică în sectorul 
de extracție s-a făcut totdeauna manual. Se cre
dea, și nu fără motiv, că nu se poate încredința 
unui mecanism asemenea operații-cheie. Dar s-a 
văzut apoi că și dispozitivul, 
conceput, are sensibilitatea

așa cum a fost 
lui : nu strinse nici

prea tare, incit să crape țevile, și nici pnea încet, 
ca la un efort mai mare să se desprindă cumva o 
parte din țevi și să se prindă la puț. Dispozitivul 
în discuție (de fapt un aparat) a fost conceput și 
aplicat pentru prima dată într-una din schelele pe
troliere din Moldova. Aici, în Berea, a fost adap
tat, perfecționat și generalizat la toate sondele 
unde putea fi aplicat. Autorul perfecționărilor e un 
tînăr inginer, Sonel Negoițescu. Insă nu de partea 
sa de contribuție, ci de eficacitatea procedeului și 
a aparatului ne vorbește. Dispozitivul e practic. 
Poate, după o scurtă inițiere, să fie mînuit cu 
ușurință de orice sondor; folosindu-l, timpul de 

' i aceste operații se reduce cu veste 20 la 
___  Tînărul inginer se miră — si ne alăturăm 
și noi mirării lui — aflînd că mai sînt schele unde 
un asemenea dispozitiv atît de eficient nu e încă 
aplicat.

I
I
I
I lucru la 

sută. Ti

I
IUn alt exemplu îl constituie utilizarea pe scară 

largă a deparafinatoarelor electrice. Acum timpul 
dintre două intervenții la sondă se mărește mult,

I
I
I
I
I

deci producția sondelor respective nu mai e în
treruptă atît de des pentru obișnuitele operații de 
deparafinare. de curățire a pistoanelor și tijelor 
— se extrag, altfel spus, cantități însemnate de 
țiței în plus utilizînd aceleași agregate și in
stalații. Dar pentru aceasta a fost nevoie de ex
perimentări îndelungate și diferite, de crearea 
unui atelier specializat în repararea reșeurilor, ca 
și de specializarea unor oameni în astfel de lu
crări. Ar trebui să vorbim și de suprimarea timpu
lui de așteptare (pînă nu de mult inevitabil) la

s

care 
lor 
dar

sondele la care se schimbă pistoanele sau pom
pele de fund. Înainte operația dura între 6—12 
ore; acum, numai 1—2 ore. Și, de asemenea, ar 
trebui să amintim de aplicarea celorlalte metode 
și procedee înaintate care au dus la reducerea 
timpului neproductiv de la 28,9 la sută, cît era 
în urmă cu cîțiva ani, la mai puțin de 5 la sută, 
astăzi.

Odată extrase, țițeiul și gazele trebuie să a- 
jungă, cu minimum de pierderi, la destinație — 
în retortele rafinăriilor, în fabricile și uzinele pe
trochimice.

„Priviți aici —■ ne atrage atenția tovarășul la- 
cob, secretarul comitetului U.T.C. pe schelă. Aici 
a fost o băltoacă de țiței..." A fost într-adevăr. 
Acum în locul indicat, negrul specific al țițeiului 
e doar o umbră de sub care încearcă să iasă, 
încă timidă, iarba. Mai înainte în schelă erau 
multe asemenea pete negre și băltoace. Se consi- 

umbli toată ziua cu

Gălățeanu, 
Peruhin Nichiior, 
Ion Bejan sînt 
trei dintre tine
rii scafandri ce 
acționează In 
dreptul portului 
Brăila, și 
prin munca 
romantică
grea, scot din a- 
pele Dunării can
tități importante 
de iier vechi. 
Numai în ultima 
perioadă, de la 
o singură epavă 
(navă scufundată 
in timpul războ
iului) au scos ia 
suprafață și ex
pediate oțelării- 
lor patriei, 38 va
goane iier vechi 
și alte două va
goane cu metale 

neieroase

Foto : ION CUCU

poate să

actuale ale 
matematicii, 

fizicii și chi-

cură și să nu risipești păcură“. Pe atunci — ne 
spune în continuare secretarul comitetului V.T.G. 
— organizația îi chema pe tineri la întrecere pen
tru evitarea risipei (mai bine zis, pentru limitarea 
ei) tinerii aveau sarcina să recupereze cît mai 
mult din țițeiul risipit. Astăzi aceasta nu mai fi
gurează între obiectivele întrecerii pentru simplul 
motiv că în schelă nu mai întîlnești asemenea băl
toace.

Dar țițeiul poate fi irosit și fără a fi împrăștiat 
în jurul sondelor și rezervoarelor: prin pierderea 
unor compuși ușori volatili care sînt și cei mai 
valoroși. ’
direcție, 
riene în 
rilor de 
iată noi 
de țiței 
fapt aceeași. La Beciu, ca urmare a unei propu
neri făcute de Constantin Roșu și Gheorghe Lu- 
pașa, a fost desființat parcul de rezervoare nr. 3 
Țițeiul este acum pompat direct de la gurile son
delor la depozitul central. Directorii! schelei ne 
explică dintr-odată totulse înlătură vîntruirile 
Ceea ce înseamnă că drumul țițeiului e mult 
scurtat, nu mai e trecut dintr-un rezervor în al
tul și nu mai trebuie, acum să fie încălzit de 
fiecare dată pentru a-l face suficient de fluid. 
Raționalizării cu bune rezultate de la Beciu i-au 
urmat altele: cele de la Arbănași, de la Piele, de

Eforturile au fost îndreptate în această 
Vopsirea rezervoarelor și conductelor ae- 
culori antisolare, resistematizarea parcu- 
rezervoare și a stațiilor de pompare — 
obiective ale întrecerii. „Nici o picătură 
irosită“! Chemarea rămine și astăzi de

GH. BACIU

(Continuare în pag. a Il-a)

AȘA NU SE SPUNE

...Probele de concurs, 
cite două lucrări scrise 
pentru fiecare din cele 
patru discipline, scot în 
evidență pregătirea de
osebit de bună a partici
pantilor. Probleme com
plicate de matematică, 
mecanică, fizică și chi
mie sînt rezolvate cu in
geniozitate, cu fantezie. 
Membrii juriului — profe
sori universitari de pres
tigiu, cu o îndelungată 
activitate pedagogică 
formulează o primă 
rero : „Majoritatea 
curențllor dovedesc

pă- 
con- 

in-

S-a încheiat cel de-al 
matematică, 

chimie al studenților
Concurs de

f • • VTizica
alcătuiește un program 
cultural bogat : vizita la 
Muzeul de Artă al Repu
blicii Socialiste România, 
la Muzeul satului, o plim
bare cu autocarele prin 
București, vizionarea unui 
spectacol. Duminică după- 
amiază — o surpriză plă
cută : întîlnire cu acade
micienii Victor Vîlcovici, 
Octav Onicescu și 
dor V. Ionescu, în 
simpozionului cu

Theo- 
cadrul 

tema

matica este numai cț ști
ință a numerelor ,,Su- 
praconductibilitatea elec
trică". Și, în sfîrșit...

Festivitatea de premie
re. Sala de spectacole a 
Casei de cultură a stu
denților din București, 
frumos împodobită, creea
ză un cadru sărbătoresc 
acestei manifestări. Iau 
cuvîntul reprezentanți ai 
Ministerului învătămîntu- 
lui, ai Comitetului Execu-

IX-lea 
mecanică,

în pag, 
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„BUNA DIMINEAȚA!"
singur coboară în stația 'depăr
tată din satul de cîmpie sau ora
șul unde-și va îndeplini munca 
de inginer, de profesor, de me
dic, ae mecanic, de tehnician...

Cei mai maturi, care au trăit 
deja acest moment știu cu ce pu-

acela să muncească cu tot entu
ziasmul.

Și tot cei mai maturi, știu 
foarte bine că nu e tot una să 
întîlnești în pragul acestei între
prinderi sau instituții o privire 
caldă — sau una indiferentă, o

In ziua de 1 august a.c. trei 
tinere absolvente ale școlii teh
nice sanitare din București au 
intrat pe ușa unei camere a Sfa
tului popular „Grivița Roșie“. 
Aduceau dispozițiile de reparti
zare și, cum ne scrie un cores-

Comitetuluf executiv al 
U.A.S.R., premiantii au 
fost felicitați de către to
varășul Iuliu Fejes, 
membru supleant al Biro
ului Comitetului Central 
al U.T.C., vicepreședinte 
al U.A.S.R.

De masa prezidiului s-a 
apropiat apoi o fată de 
20 de ani : Ileana Ghela
se, studentă la Faculta
tea de chimie a Universi
tății „Al. I. Cuza" din 
iași, cîștigătoarea pre
miului special, Reflectoa
rele cinematografiei 
ale televiziunii sa 
dreaptă spre ea în
mentul în caro tovarășul 
acad. Theodor V. Ionescu 
îi înmînează premiul. E 
emoționată și fericită.

A. VASILESCU

a Il-a 
LA VIITOR

In siloz-tot ce se

poate însiloza!
mul 
face 
iarna 
bul 
dintr-o 
experienj 
a țăranului român, 
își verifică continuu 
valabilitatea. Confir- 

mînd adevărul proverbului, ță
ranii cooperatori din raionul Bu
zău se îngrijesc de pe acum de 
asigurarea hranei animalelor pen
tru perioada de stabulație.

Din spusele tovarășului Gheor
ghe Nicolescu, președintele Con
siliului agricol raional, aflăm că 
anul ăcesta s-a cosit fînul de pe 
suprafața de peste 4100 hectare,

o
gospodar își 
vara sanie și 
car. Prover- 
acesta, izvorît 

-o profundă 
iență de viață 
anului român,

din care lucemă de pe aproape 
1 500 hectare. Producția medie de 
lucemă, obținută după coasa a 
doua, a fost de 2 700 kg la hec
tar. Culturilor duble li s-au re
partizat 2 148 hectare, iar dintre 
furajele anuale 1 240 hectare au 
fost însămînțate cu masă verde, 
389 hectare cu porumb, 329 hec
tare cu borceag etc. La sfîrșitul 
acestei enumerări, mențiunea : la 
toate culturile s-au obținut recol
te peste cele planificate.

Producția de lapte este „baro
metrul“ sensibil care reflectă di
rect posibilitățile de furajare din 
fiecare unitate în parte. Coope
rativele agricole din Căldărăști, 
Găvănești, Smeeni, Costești, Bo-

îni momente în 
viața unui tînăr, 
care se țin min
te toată viața, 
momente pe ca
re, de obicei, le 
sărbătorim cu 
respect și căro
ra le acordăm

prețuirea cuvenită. Fac parte 
dintre ele prima zi de școală, 
prima întîlnire cu învățătorul, 
cu școala; se numără între ele 
sărbătorile sfîrșitului de an — 
cu flori și premii sau sărbătoarea 
absolvirii, cu visuri, cu idealuri, 
cu năzuințe foarte aproape de 
împlinire. De obicei familiile, 
școlile îi conduc pînă în acest 
prag pe tineri, ei simt mereu în 
urma lor cuvîntul cald, încura
jator al tatălui, al mamei, al pro
fesorului. Pînă in acest prag, 
fiindcă de aici, cu certificatul 
maturizării și specializării în 
mină, tînărul însuși bate la por
țile fabricilor, ale uzinelor, el

Să discutăm despre tinerețe, educație, răspunderi

tere bate inima în asemenea 
clipe... cîte întrebări se pun... 
cîte imagini frumoase (uneori 
idealizate, chiar) se formează fi
resc, în mintea celui ce, din toa
tă inima, a pornit spre întreprin
derea, instituția, orașul sau satul

vorbă de bun venit prietenesc —* 
sau una acră, admonestatoare...

„Chiar urarea de „bine-ai ve
nit“, cum vom vedea și din în- 
tîmplările de mai jos, se poate 
spune pe mai multe tonuri, poa
te provoca bucurie, sau dimpo
trivă...

porident „purtau cu ele toate 
emoțiile pe care le poate trăi un 
tînăr în momentul cînd, pentru 
prima dată în viața sa, merge să 
se întîlnească cu locul de mun
că“. Asistente de pediatrie, ur- 
mînd să lucreze la Maternitatea

„Polizu“, tinerele se gîndeau 
dacă cunoștințele din școală nu 
le vor face de rușine, dacă vor 
fi învățat destul, dacă se vor în- 
tîlni aici cu foști profesori, dacă 
vor ști să-și îndeplinească bine 
munca. „Totul, cum se scrie în 
scrisoare, era în inimile lor plin 
de elan tineresc".

Confruntarea cu salariatul 
sfatului a fost însă contradicto
rie. Pe un ton cam repezit aces
ta le-a lansat niște „indicații“ 
care le-au descumpănit, nu prin 
ceea ce li se cerea, ci prin mo
dul cum li se vorbea. „Acum, 
haide... la lucru!... la noi nu 
merge!... Dacă n-aveți de gînd 
să respectați programul angajăm 
altele..."

Dar de unde pînă unde știa 
acest tovarăș „ce au ele de

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a U-a)

bocu și altele au realizat pînă în 
prezent media de 1300 litri de 
lapte pe cap de vacă furajată, 
în timp ce altele, situate în zona 
deluroasă (Unguriu, Lopătari, 
Cîndești) au obținut doar 500— 
600 litri. Această împrejurare 
face ca pe raion media produc
ției de lapte pe cap de vacă să 
fie sub posibilități.

...Popas la cooperativa agricolă 
din comuna Căldărăști. Șirele cu 
paie și fînuri, clădite corect și 
împrejmuite cu sîrmă, aflate în 
incinta sectorului zootehnic, îți 
întăresc convingerea că pe țăra
nii cooperatori de aici iarna nu-i 
va surprinde nepregătiți.

Președintele cooperativei, tova
rășul Gheorghe Ânghel, preciza 
că recolta de fîn a fost atît de 
bună, îneît au trebuit să fie a- 
menajate trei locuri pentru depo
zitarea ei. Lucerna s-a cosit pe 
unele loturi de trei ori, obținîn-

D. MATALÄ

(Continuare în pag. a Il-a)

Instalatia Complexului indu
strial pentru exploatarea și 
prepararea bauxitei Dobrești 
a început să producă din 
plin. Pînă acum tînărul co
lectiv a livrat uzinei de a- 
lumină peste 50 000 de tone 
bauxită spălată. In fotogra- 

stația de spălare a 
bauxitei

Foto: AGERPRES

CONGRESUL APIMONDIEI
Participantii la cel de-al XX-lea 

Congres Intemațional-Jubiliar al 
Apimondiei au tăcut duminică o 
excursie pe Valea Prahovei. Ei au 
vizitat obiective de interes api
col, stațiuni climaterice și locuri 
istorice.

Luni, lucrările Congresului au 
continuat în Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România. Au fost

dezbătute probleme actuale pri
vind flora meliferă și polenizarea 
culturilor agricole cu ajutorul al
binelor.

După-amiază, referatele și dis
cuțiile participantilor au abordat 
probleme de economie apicolă. S-a 
relevat ca o cerință actuală, ridi
carea rentabilității apiculturii prin

folosirea de metode avansate și 
utilaje moderne.

în aceeași zi, au continuat co
municări privind folosirea produ
selor apicole în terapeutică, con
cursurile organizate cu prilejul 
Congresului și întîlnirile între 
asociații de apicultură și apicultori 
practicieni din diferite țări.

(Agerpres)



Lectura
Spunea încă Miron Costin: 

„nu ieste alta și mai frumoasă, 
și mai de folos în toată viata 
omului zăbavă decît cetitul căr
ților“. Cît de adevărată e zisa 
cronicarului, o știm cu toții. Și 
profesionistul, și amatorul, și in
telectualul, și muncitorul cu bra
țul, și vîrstnicul, și mai tînărul. 
Cum știm, de asemenea, că exis
tă și cărți utile și cărți inutile, și 
cărți bune, dar și altele rele, și 
opere care au biruit timpul, dar 
și fabricate care s-au născut 
moarte, și scriitori autentici, dar 
și impostori, și oameni care știu 
ce și cum să citească, dar și alții 
pentru care orice cuvînt tipărit 
are valoare de lege, de precept, 
de adevăr incontestabil. Numai 
că știința aceasta, întemeiată 
adesea pe experiențe proprii a- 
mare, o dobîndim de obicei cu 
vremea, și, cîteodată, foarte tîr- 
ziu la o vîrstă cînd făcîndu-ne 
bilanțul constatăm cu regret că 
n-am știut să ne alegem totdea
una lecturile, că prea de multe 
ori am zăbovit și asupra unor 
pagini înnegrite cu texte stupide, 
fără har, de pe urma cărora nu 
te-ai ales cu nimic, nici măcar 
cu amintirea unor clipe de plă
cută destindere spirituală. E 
vîrsta cînd, cîștigînd un dram 
de înțelepciune, te întrebi de ce 
l-ai preferat lui Cervantes, Bal- 
zao, Tolstoi sau Thomas Mann

tineretului:
pe Pitigrilli și Dekobra, sau lui 
Sadoveanu, Rebreanu, Camil 
Petrescu și Călinescu, pe Dru- 
meș, Dessila sau nu știu pe care 
romancier de duzină, populari
zat cu tam-tamuri de către edi
turi ca răposata Ig. Hertz. Și 
atunci constați că deși, sub ra
portul cantității, te poți lăuda 
că ești un performer, calitativ 
n-ai realizat mai nimic. Ani în șir 
ți-ai hrănit sufletul cu macula
tura produsă de niște autori ob
scuri, văduviți de spirit, incapa
bili să-ți descopere continente 
sufletești noi, să dezbată proble
me majore, să-ți îmbogățească 
setea de cunoaștere și, mai ales, 
să te ajute să devii realmente 
mai cult, mai înțelept, mai ex
perimentat. Ani și ani, ai citit la 
întîmplare ce ți-a căzut în mină, 
la recomandația unor prieteni 
pentru care suprema laudă acor
dată unei cărți era : „e de aven
turi, are niște scene...“ Ajungi, 
cu oarecare întîrziere, la conclu
zia că, de fapt, ți-au lipsit cri
teriile de selectare a cărților, că 
nu ai avut gust, că n-ai știut 
deosebi capodopera de medio
critate.

La toate astea (și la multe al
tele) mă gîndeam citind deunăzi 
articolul publicat în „Scînteia 
tineretului“ pe marginea „mesei 
rotunde“ organizată de ziar cu 
tema atît de importantă „Lectura 
tineretului“. S-a spus, cred cu 
prilejul acesta, lucruri interesan-

OPINII
te și mai ales foarte adevărate 
(păcat că paternitatea uneia sau 
alteia dintre opinii a rămas ano
nimă !). Participanții au semna
lat realități, au indicat cauze 
(sigure sau posibile), au propus 
soluții. S-a vorbit despre respon
sabilitatea cutărui sau cutărui 
for cultural. S-a amintit și de 
critica literară și de slujitorii ei. 
Ceea ce e bine. Pentru că într-a-

noască aceste judecăți. Am im
presia că, privind problema din 
acest unghi, raportul critic —• ci
titor nu se găsește întotdeauna 
sub cea mai fericită zodie. Două 
exemple. Sînt cărți despre care 
presa literară a emis opinii favo
rabile. Și totuși, pe piață, cărțile 
în cauză nu pot concura cu nu 
știu care roman de aventuri (nu 
dintre cele mai bune) și, cîteoda

tele mai utile. Cumpărîndu-le, 
omul le citește, fără să-i pese de 
opinia criticii. Nu se poate spune 
că în ambele situații, aceasta nu 
și-ar fi făcut datoria. Ce s-ar în- 
tîmpla însă dacă librarii și bi
bliotecarii nu ar ignora cronicile, 
recenziile și articolele de sinteză 
ori de analiză, dacă în librării 
și în biblioteci s-ar afișa extrase 
din opiniile criticilor despre cu
tare sau cutare carte ? Firește 
unele opere s-ar vinde ; altele ar 
rămîne în depozite; o vreme, 
organizațiile comerciale ar fi, 
probabil, în pierdere ; editurile 
și autorii ar trage concluziile cu

izbutesc cu adevărat să consti
tuie un ghid, în ce măsură apre
cierile exprimate vizează realita
tea, în ce măsură ele educă sau 
nu gustul cititorilor, învățîndu-i 
în mod indirect cum anume să 
înțeleagă specificul artei literare. 
Se pare însă, că, măcar cîteodată 
(dacă nu prea adesea) modul de 
abordare a cărților depășește 
nivelul aperceptiv al masei de 
cititori, iar cronicarul comunică 
nu cu aceștia ci cu confrații, fe- 
rindu-se a spune (de teama 
„locurilor comune“) ceea ce și 
alții, nespecialiști, observă. Dis
cuția se poartă atunci pe nuanțe,

PEDAGOGIA CRITICII
devăr, critica poate avea (mai 
precis : ar trebui să aibă) influ
ență asupra cititorilor (nu numai 
asupra scriitorilor), contribuind 
la orientarea lor, la formarea 
gustului, a simțului de discer
nere etc. Cititorul află însă 
(dacă vrea) în paginile publica
țiilor noastre (inclusiv ale presei 
cotidiene) cronici, recenzii, arti
cole de sinteză. Problema e : în 
ce măsură se folosește de ele, 
considerimi autorizată părerea 
criticii ; în ce măsură librarii și 
bibliotecarii apelează, la rândul 
lor, la judecățile criticii atunci 
cînd recomandă o carte sau alta; 
în fine, în ce măsură un cititor 
mai puțin avizat ajunge să cu-

tă, chiar cu niște proze anodine 
fără duh, dar popularizate pe 
cale orală deoarece cuprind sec
vențe palpitante. Sînt, pe de altă 
parte, cărți. pe ' care critica le-a 
găsit slabe, prost scrise, banale, 
cu totul anacronice, neinteresan
te. Ele circulă. însă, găsesc cum
părători (librarii vor să-și facă 
neapărat „planul“). Tipărite în 
tiraje de masă, pentru rațiuni ce 
n-au nimic comun cu frumosul 
(fiind vorba să zicem de țărani, 
tirajul se stabilește în funcție de 
procentul locuitorilor de la sate) 
ajung în fiecare cămin cultural, 
se vînd prin cooperative, iar de 
„Ziua femeii“ sînt introduse în 
pachete — cadou, alături de al

venite (deși aceste concluzii s-ar 
putea trage și prin tiraje repe
tate ; primul fiind mai mic ca 
de obicei). Cititorii, în* schimb, 
ar profita. Și asta e esențial.

Profitul e condiționat însă, în 
primul rînd, de capacitatea cri
ticii de a oferi consumatorilor 
puncte de vedere sigure, jude
căți de valoare acceptabile, la 
obiect. Rolul cronicarilor literari 
e, în privința aceasta, extrem de 
important. Ei sînt cei ce, anali- 
zînd volumele, le fac o caracte
rizare de ansamblu, le cîntăresc 
meritele și neîmplinirile, le apre
ciază din perspectivă ideologică 
și estetică. Problema e : în ce 
măsură recenziile sau cronicile

pe chestiuni și aspecte ce scapă 
celor neavizați. Nu vreau, doam
ne ferește, să pledez pentru 
cronici rezumative, banale, ter
ne, fără personalitate, descrip
tive, de serviciu, care mai mult 
strică decît folosesc. Dar sînt 
convins că neignorarca capacită
ții de înțelegere a cititorului cu 
pregătire medie, ar face ca re
cenziile să cîștige în eficiență. 
Criticul e, în fond, un pedagog 
și, ca atare, e obligat să țină 
seama de cei pe care îi educă. 
Educația estetică nu se face însă 
doar prin simple expuneri sau 
enunțări (de tipul „e bună“, „e 
slabă“), nici prin ton catedratic. 
Cititorului trebuie să i se expli

ce succint, clar, de ce o carte e 
interesantă, sau neinteresantă, ce 
laturi ale ei sînt realizate sub 
aspect artistic (și prin ce), ce loc 
ocupă lucrarea respectivă în 
creația autorului ei sau a litera
turii în general. Prin valabilita
tea sau nonvalabilitatea opinii
lor emise, criticul cîștigă sau 
pierde încrederea cititorului.

E vorba, pe un alt plan, așa
dar, de autoritatea criticii. De 
fapt, de autoritatea criticului. 
Aproape fiecare publicație are 
un grup restrîns de cronicari 
care discută o parte din apari
țiile editoriale. Sînt acceptate 
opiniile lor de către cititori ? 
Și-au cîștigat criticii prestigiul 
scontat ? Iată întrebări, la care 
nu pot răspunde. Știu doar că 
ar fi bine dacă ar exista cît mai 
rnulți cititori care să mear
gă la librărie și să ceară 
cartea cutare pentrucă i-a reco
mandat-o criticul X sau criticul 
Y, în cronica publicată în revis
ta Z sau revista N, iar aceștia 
sînt obiectivi, au demonstrat în 
repetate rînduri că au dreptate, 
descoperind zonele frumoase ale 
unei narațiuni și aspectele tul
burătoare ale poeziei autentice, 
distingînd cu pricepere metalul 
prețios. de ingrediente, griul de 
neghină.

Obiectivitatea criticului e un 
deziderat fundamental. Dar la 
un anume nivel inferior, citito
rul e silit să semneze cecuri în 
alb, acordîndu-i cronicarului 
dreptate în chip aprioric. Depin
de, firește, de acesta din urmă 
ca încrederea să nu se conver
tească în deziluzie. Evident, nu 
există critică infailibilă sau cri
tici care să poată fi întrutotul

obiectivi. In aprecierea unei Cărți, 
intervin adesea coeficiente im
ponderabile de subiectivitate, 
determinate de temperament, de 
gust, de cultură, de preferințe 
personale ' etc., etc. Ceea ce este 
bine. Rău e doar cînd ele modi
fică esența judecății de valoare, 
falsificînd adevărul obiectiv. 
Parcurgînd una după alta Cro
nicile unui critic, comparîndu-le 
cu ale altora, cititorul își poate 
alege (avem cronicari destui) 
sfătuitorul și trage, deci, con
cluziile cuvenite. Intre critica 
orală și cea specializată e de pre
ferat, oricum, această din urmă. 
Numai că (și aici e fondul pro
blemei) ea trebuie cunoscută.

în sfîrșit, cîteva cuvinte despre 
gustul estetic. Un lucru mi se 
pare, în privința aceasta, sigur. 
Formarea gustului presupune 
frecventarea asiduă a capodope
relor. Din păcate, reeditările cla
sicilor, operele fundamentale ale 
literaturii străine contemporane 
traduse în românește ies, în ge
nere, din raza de preocupare a 
criticii și nu constituie întotdea
una un termen de comparație în 
cronicile literare. De Unde ten
dința de a privi cărțile analizate, 
oarecum în sine, ca entități des
făcute de fenomenul estetic Con
siderat în ansamblul lui. Rapor
tările sînt însă un mijloc exce
lent nu numai de culturalizare, 
de lărgire a orizontului de infor
mație, ci și de formare a gustu
lui, a capacității de a judeca va
loric o operă prin referire la alta, 
de adîncire pe multiple coordo
nate a literaturii însăși și de evi
tare a unilateralității și dogma
tismului.

AUREL MARTIN

PE ECRAN:

Discuție despre tinerețe,

educație, răspunderi

F ilmul anchetă este 
un gen nou în pei
sajul documenta
rului românesc. 
Dacă tradiția re
portajului filmat 
este bogată și pli
nă de succese, cea 
a filmului anchetă

numără doar cîteva încercări. 
(„A cui e vina“ și „Mîine în
cepe azi“). Ancheta publici
stică fie că vede lumina ti
parului, fie că apare pe ecrane, 
comportă însă bogate cuno
ștințe de specialitate. Există o 
adevărată știință a realizării 
anchetelor și sînt mulți autori 
care și-au închinat o viață în
treagă pentru a o desăvîrși. 
Realizările, documentariștilor 
noștri în acest domeniu impor
tant, dar dificil, constituie de
ocamdată începuturi nu lipsite 
'de timiditate. Critica de film 
A 'discutat cu multă pasiune pe 
această temă, s-au făcut clasi
ficări, s-au. emis păreri abso
lute în favoarea unei metode 
sau alta a filmării etc. De fapt, 
problemele filmului anchetă 
nu se reduc numai la modul 
în care este mînuit aparatul 
de luat vederi, dacă acesta este 
ascuns sau nu după un para
van, dacă oamenii știu sau nu 
că sînt filmați. Lucrate în ma
niere total diferite, filmele „A 
cui e vina“ și „Mîine începe 
azi" au deopotrivă elemente de 
aplaudat dar și minusuri.

„A cui e vina" realizează o 
patetică pledoarie pentru răs
punderea ce o au părinții față 
de copiii pe care îi aduc pe 
lume. Realizîndu-și ancheta în 
rîndurile copiilor abandonați 
de familii iresponsabile, copii 
cărora statul socialist le oferă 
totul pentru a se dezvolta nor
mal dar cărora nimeni nu le 
poate da și căldura unică a că
minului părintesc, filmul pune 
întrebări. răscolitoare. El în
deamnă la profundă meditație 
pe toți cei care sînt la început 
de căsnicie, pledează pentru 
maturitate și seriozitate în 
viața familiară. Toate acestea 
însă se puteau realiza și fără 
exces de sentimentalism și 
lacrimi. Filmul trebuia să ple
deze nu pentru lacrimi în col- 
țid ochilor spectatorilor ci 
pentru luciditate, pentru o în
țelegere rațională a vieții, a 
obligațiilor sociale șl de fami
lie, Este evident că regizoarea 
Florica Holbau a supraestimat 
în această privință puterile 
miraculoase ale aparatului de 
'filmat ascuns după paravane.

Invenția publicistică a re- 
ffiei se reduce la cîteva pla
nuri în detaliu care arată mîi- 
nîle fr&mîntate ale copiilor in
terogat! sau ochii lor înlăcră- 
mați. Copiii sînt așezați la a- 
Aeeașl masă pe care se află 
același microfon ascuns sub 
poșetă. Eroii sînt filmați ste
reotip, mereu din același unghi 
și cu ostentație se abuzează de 
lacrimi în prim plan. Scenele 
realizate cu figurație și actori 
în sălile tribunalelor sînt arti
ficiale și aduc o supărătoare 
notă de livresc.

Celălalt film „Mîine începe 
azi“ aparține regizorului Mi- 
hai Dumitriu. Este o anchetă 
întreprinsă în rîndurile unei 
diverse categorii de tineri pri
vind preocupările acestora, 
modul în care învață sau 
muncesc, în care concep dra
gostea șl prietenia etc. Este 
un dialog pe temele cele mac 
arzătoare ale tinereții contem
porane, tinerii din sală recu- 
noscindu-se în gîndurile ex
primate de cei de pe ecran. La 
întrebarea „cum. va fi mîine" 
ei răspund cu degajare și si
guranță : „mîine a și început, 
căci mîine începe azi". Filmul 
aduce pe ecran ecouri din via
ța tineretului contemporan, un 
tineret cu totul deosebit de 
generațiile anterioare prin cer
titudinile sale ferme că năzu-

ințele cele mai îndrăznețe 
vor împlini.

Procedeul de lucru la acest 
film este exact opus celui de 
mai înainte. Tinerii știau că 
sînt filmați, li s-a dat în prea
labil un chestionar, pregătin- 
du-și din vreme răspunsurile. 
Aceasta i-a permis regizorului 
să-și organizeze filmarea ast
fel incit la montaj să poată 
realiza scene închegate din 
punct de vedere cinematogra
fic. Procedeul poate da rezul
tate la fel de bune ca și cel 
al camerei de filmat ascunse 
cu cîteva condiții însă: să se 
facă o judicioasă alegere a ce
lor care sînt filmați astfel ca 
ei să aibă într-adevăr lucruri 
deosebite de spus, iar ceea ce 
vorbesc să nu pară a fi citate 
dintr-o carte. Redactorul și 
scenaristul filmului să nu fie 
coautori sau stilizatori ai răs
punsurilor date de cei anche
tați.

Redactorul și scenaristul să 
se îngrijească numai de for
mularea întrebărilor și a co
mentariului. Singurul care nu 
și-a convenționalizat răspunsul 
este — în cazul de față — stu
dentul boxeur care se remarcă 
prin firesc și degajare. La 
celălalt pol este studenta de la 
stomatologie, teribil de infa
tuată, care cochetează tot 
timpul cu ochiul de sticlă al 
aparatului de filmat. Nu 
o manieră sau alta de fil
mare asigură deci succesul. 
Autorii filmelor anchetă tre
buie să se lupte pentru un 
maximum de autenticitate. Nu 
e nevoie să se caute cu lumi
narea „găselnițe“. E suficient 
să se caute bine oamenii ce 
urmează a fi filmați. Trebuie 
totodată acordată o mai mare 
încredere oamenilor cu care se 
stă de vorbă pe ecran, puterii 
lor de a selecta și prezenta 
faptele.

ATANASIE TOMA

LGeneral

La odihnă in stațiunea Borsec

străinătatea, Constan- 
vicepreședinte al Co- 
radiodifuziune și tele-

i Bucu- 
industri- 
litoralul

membrilor cenaclurilor studențești
Delegația Asociației de prietenie 

sovieto-tomâne condusă de S. D. 
Orlov, secretarul Prezidiului Sovie
tului Suprem al R.S.F.S. Ruse, care 
se află în țara noastră Ia invita
ția Consiliului General A.R.L.U.S., 
a Vizitat în acește zile noi cartie
re de locuințe, instituții social-dul- 
turale, întreprinderi, din 
rești și din diferite centre i 
ale ale tării, precum și 
Mării Negre.

Luni seara, Consiliul 
A.R.L.U.S. a oferit în cinstea oas- 
pețilpr o masă tovărășească la 
restaurantul „Pescăruș".

Au participat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Gheorghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Marin Fio
rea Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu 
tin Prisnea, 
mitetului de 
viziune.

A luat parte I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București.

a Sinaia, con
sfătuirea pe ta
ră a cenacluri
lor studențești 
este în plină 
desfășurare. Lu
crările acestui 
„amplu coloc
viu" — cum 

numit poetul Adrian

O noua fabrică de oxigen
La Uzina de vagoane din 

Arad a fost terminată con
strucția unei modeme fabrici 
de oxigen ale cărei instalații- 
și utilaje au fost date în probe 
tehnologice înainte de terme- ,

nul prevăzut. Noua fabrică de 
mare capacitate va asigura în 
întregime neceșarul de, oxigen 
al uzinei, precum și cerințele 
altor, întreprinderi industriale 
din localitate. (Agerpres)

★
Ambasadorul Uniunii Sovietice, 

I. K. Jegalin, a oferit luni seara un 
cocteil în cinstea delegației Comi
tetului femeilor sovietice condusă
de Olga Cecetkina, vicepreședinta 
acestui comitet, care se află în țara 
noastră, la invitația Consiliului 
național al femeilor din Republica 
Socialistă România.

Au participat Mia Groza și Zoe 
Rigani, vicepreședinte ale Comite
tului național al femeilor, Maria 
Ciocan, secretară, membre ale Co
mitetului executiv al C.N.F., acti
viste.

l-a
Păunescu — la care participă 
aproape 200 de studenți au stîr- 
nit un larg ecou în rîndurile 
oamenilor de litere.

Lucrările consfătuirii se des
fășoară în prezența scriitorilor 
Eugen Barbu, Ion Brad, Do- 
mokoș Géza, Romulus Rusan, 
Niculae Stoian, Victor Kern- 
bach, Corneliu Leiu, Ilie Con
stantin, Mihai Negulescu, Ho- 
ria Zilieru, a unor critici și uni
versitari precum Al. Piru, Con
stantin Ciopraga, I. D. Bălan, 
Al. Husar.

Pentru desemnarea celor mai 
bune lucrări prezentate de 
membrii cenaclurilor, partici
panții la consfătuire, în cadrul 
concursului de creație literară 
anunțat,, s-a constituit un juriu . 
format din : Eugen Barbu, Al. 
Pțru, I. D. Bălan, Const. Ciopra
ga, Domokoș Géza, Romulus 
Rusan, Smîrcea Doina, Docan 
Silvia, Velcescu Virginia. Ci
tirea referatului prezentat de 
G.C. al U.T.C. șl U.A.S.R. a fost 
urmată de numeroase partici
pări Ia discuții. Printre altele, 
referatul oglindește faptul că în 
ultimul timp mulți studenti pu-

blică frecvent creații originale, 
unii sînt autori de volume de 
versuri și proză, iar alții pregă
tesc astfel de volume. La afir
marea unor tinere talente o 
contribuție 
dus-o cenaclurile literare 
care 
neri 
du-și 
ceea 
perit 
tistice. Salutind inițiativa or
ganizării unei astfel de con
sfătuirii menite a analiza și 

prefigura ansamblul principii
lor de lucru ale cenaclurilor 
studențești, vorbitorii au sub
liniat caracterul dinamic pe 
care-1 are activitatea creatoare 
a studenților, valoarea multora 
din poeții și prozatorii care se 
dezvoltă în acestea, temeinicia 
culturii ideologice și artistice 
spre care tind.

Studenții, membri ai cenacluri
lor, sînt adesea găzduiți de 
revistele literare, se bucură 
nu o dată de îndrumarea co
respunzătoare din partea aces
tora, a criticilor și profesorilor 
universitari. Faptul că „vocile" 
studențești au tih ton al lor, . 
sensibil' în. ansamblul cțeației 
contemporane, este mărturia u- 
nei dezvoltări nestingherite a 
lor și, în același timp, motiv 
suficient de solidă și permanen
tă îndrumare. Acestea au fost 
subliniate în cuvîntul lor de că
tre C. Ciopraga (Iași), Ion Pop 
(Cluj),. Guga Silviu (Timișoara),

tinere 
meritorie și-au a- 

din 
fac parte peste 600 de ti- 
studenți, care, îndeplinin- 
principala lor datorie a- 
de a învăța; și-au desco- 
și vocația comunicării ar-

Suciu Augustin (Tg. Mureș), 
Olăeru Mihai (Brașov), I. Con- 
stantinescu (Iași).

Solicitudinea și admirația 
sobră cu care au vorbit scrii
tori și critici de prestigiu, ca și 
entuziasmul — uneori metaforic 
al unora din studenții prezenti 
la consfătuire au făcut, îpcă 
din prima zi, dovada angajării 
unor discuții pasionante, cu un 
egal interes fată de seriozita
tea problemelor supuse dezba
terii acestei consfătuiri. Reți
nem faptul că discutarea aspec
telor muncii de creație studen
țești se face într-un spirit cri
tic stimulator, rod al unei în
țelegeri adecvate a responsabi
lității celor mai tineri scriitori. 
Pentru că însăși această întîlni- 
re are loc îptr-un moment da 
vîrf al întregii activități da 
creație organizată și stimulată 
atent pretutindeni în patria 
noastră.

Cei prezenti au participat la 
un recital de versuri, prezentat 
de un grup de actori ai teatre
lor din București și intitulat 
„Dragostea de patrie, lupta po
porului român pentru libertate 
și independență, oglindite în 
poezia românească".

Lucrările consfătuirii conti
nuă. Ele se desfășoară pe sec- 

, ții de proză și poezie, iar în 
cadrul concursului studenții 
prezintă lucrări proprii.

Z. AUREL
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Viitorii specialiști la un examen al competenței

Cu gindul la viitor
A IX-a ediție a Concursului de matematică, mecanică, fizică și 

chimie al studenților s-a încheiat. Am considerat că e util șă com
pletăm acest tablou cu părerile unor cadre didactice care au urmărit 
cu atenție și competență desfășurarea concursului.

matematică, mecanică, fizici și

• Acad. OCTAV ONICESCU :

i— împărtășesc și eu părerea 
unanimă : participanții la actua
la ediție a Concursului studențesc 
de matematică, mecanică, fizică 
și chimie — mai ales premiații 
— dovedesc reale calități, un bo
gat bagâj de cunoștințe, toate a- 
cestea oglindindu-se în lucrările 
scrise care au constituit probe de 
concurs. Aceste rezultate au însă 
valoare numai în măsura în care 
constituie un îndreptar și un im
bold pentru munca de mai tîrziu, 
cînd anii studenției vor începe să 
rămînă în urmă. în facultate 
studenții au datoria să-și formeze

du-se o producție de 700 tone. 
La acestea se mai adaugă 200 
tone de borceag, 568 tone con
centrate, 973 tone grosiere, 1 300 
tone suculente — toate fiind pla
nificate în balanța furajeră din 
anul în curs.

— Sînt suficiente cantitățile a- 
mintite pentru întreg efectivul 
de animale ? — am întrebat.

Președintele a făcut un gest cît 
se poate de limpede, din care am 
înțeles că nu-și face griji în pri
vința asta. A completat însă :

— Am contractat sfeclă cu Fa- 
zahăr din Chitila, care 
t să ne trimită 120 va

goane de reziduri foarte hrăni
toare, ce se înscriu alături de cele 
mai bune furaje. Mai sînt apoi 
diverse resturi vegetale pe care le 
vom recolta și conserva.

Rezultatele bunei gospodăriri 
și a grijii față de hrana anima- 

: ne-au fost comunicate de 
brigadierul zootehnist Petre 
Hampu :

luni e de 1 400 litri, iar cea pla- 
1 pe tot anul de 1 800. Este 

evident că depășirea va fi mare, 
în alcătuirea rațiilor am ținut și 
noi seama nu numai de canti
tate, ci și de calitate, am aplicat 

respectăm 
‘i grajd 

preocupăm cu 
toată atenția de permanentiza
rea lucrătorilor din sector.

La Stîlpu, în schimb s-a creat 
în ultimul timp o situație deose
bită : producția medie de lapte 
a început să scadă ; înainte cînd 
animalele nu ieșiseră încă în ta
bere, produceau mai mult. Iată 
cauzele : pășunea cooperativei are 
iarbă de baltă, care, la ora actu
ală, produce iarbă cu slabă valoa
re nutritivă, porumbul însămînțat 
pentru siloz fiind bun pentru 
boabe, consiliul de conducere al 
cooperativei a hotărît să nu-1 dea 
animalelor. Brigadierul zootehnist 
Ion Olaru consideră că. de fapt, 
vina pornește încă din anul 
trecut.

— Anul trecut — spunea el — 
ni s-a stricat aproapo jumătate 
din furaje (paie, coceni, fîn) din 
cauză că șirele n-au fost bine fă
cute și le-a pătruns ploaia. Ani
malele n-au avut de suferit a- 
tunci pentru că dispuneam de o 
cantitate mare de porumb însi- 
lozat. Dar dacă nu ni se stricau 
celelalte, ne-ar fi rămas porum
bul siloz, pe care l-am fi folosit 
acum cînd pășunea nu ne mai 
ajută. Se înțelege că am avut 
multe de învățat din această îm
prejurare.

în legătură cu contribuția pe 
care au dat-o tinerii țărani coo
peratori la asigurarea bazei fura
jere i-am solicitat tovarășului 
Nicolae Gheorghe, prim secretar 
al Comitetului raional Buzău al 
U.T.C., cîteva cuvinte :

— Tinerii au

Vintilă Vodă, Chilii, Lopătari, 
Cănești și care continuă acum, 
în același fel s-a realizat însilo- 
zarea a peste 90 tone de porumb 
la Costești, Cilibia, Bentu. Tot 
prin muncă patriotică s-au efec
tuat lucrări de îngrijire a pășu
nilor pe o suprafață de peste 
5 600 nectare. Acum organizațiile 
U.T.C. din cooperativele agricole 
se preocupă de antrenarea tutu
ror tinerilor țărani cooperatori la 
strângerea și depozitarea tuturor 
produselor vegetale care pot fi 
folosite ca nutrețuri, contribuind 
pe această cale la sporirea re
zervelor de furaje pentru peri
oada de stabulație.

ducție a acestei noi fabrici 
înainte de termen. Noaptea, în 
constelația de lumini a Săvineș- 
tiului se aprind, de pe acum, 
noi stele.

Cale liberă 
țițeiului

(Urmare din pag. I)

tras volatilizării și irosirii prin a- 
ceste amenajări de amploare ? 
Mult. Sute de mii de tone. Și din 
nou avem în fața ochilor imagi
nea de care aminteam la început: 
rezervorul circular, plin, desco
perit, și în jurul lui sondorii, și 
nu numai sondori, între care 
mulți tineri. Iar Petre Tăboroiu, 
Gheorghe Rotaru, Ion Marcoșa- 
nu, Nicolae Mihalcea, Ion Pascu, 
Petre Gheorghe — dțiva tineri 
din mulți alții care ar merita să 
fie citați aici.

Noua fabrică 
de relon

(Urmare din pag I)

a-

executat prin 
muncă patriotică multe din lu
crările legate de zootehnie. S-a 
cosit fînul de pe o suprafață de 
47 hectare — acțiune în care s-au 
evidențiat uteciștii din comunele

dențiați în fiecare lună a 
cestui an.

Preluînd ștafeta întrecerii, 
montorii nu s-au lăsat mai pre
jos. în mai puțin de o lună ei 
au terminat montajul primului 
obiectiv — instalația din aer 
liber a secției Lactama ■— și 
sînt aproape gata cu instalația 
de fabricare a sulfatului de a- 
moniu.

— Să producem prima șarjă 
de lactamă cu oleumul nostru, 
cer chimiștii care se pregătesc 
să preia instalațiile.

Pe șantier lucrările continuă 
într-un ritm susținut. Dorința 
unanimă a constructorilor și 
mentorilor fiind intrarea în pro-

la Berca-sud, unde, de asemenea, 
au fost luate măsuri pentru 
scurtarea drumului țițeiului spre 
depozitul central.

Renunțîndu-se la pomparea 
prin stații intermediare, au fost 
înlăturate pierderile ce aveau loc 
prin volatilizare, prin irosirea 
inevitabilă de țiței din timpul 
manipulărilor, eliminarea cheltu
ielilor de amortizare (a. pompelor 
și a celorlalte instalații care au 
fost demontate și în momentul 
de față utilizate în alte puncte 
d.e lucru), a cheltuirilor de ener
gie (aburi, curent electric) etc. A- 
ceste lucrăv de resistematizare 
presupun încă un volum mare de 
muncă: dezgropări și îngropări 
de conducte pe sute de metri, a- 
poi recuperarea, pentru aceasta, 
a materialului tabular de la son
dele inactive, abandonate sau să
pate fără rezultate: Și de data a- 
ceasta inițiativa și entuziasmul 
tinerilor și-au spus cuvîntul.

Pină acum, după un calcul a- 
proximativ, numai țevile recupe
rate însumează, ca valoare, 2 mi
lioane de lei. Și cît țiței va fi sus-

Așa nu se spune 
Bună dimineața!"H

(Urmare din pag. I)

gînd" ?, se scrie în scrisoarea 
primită la redacție.

Tovarășul de la sfat era întâiul 
om care trebuia să le spună ce
lor trei tinere primul „bună di
mineața“ și primul „bine ați ve
nit“. De ce în locul acestor urări 
a pus gînduri care nu erau ale 
lor și vorbe răstite ?

A urmat o consolare: primi
rea de către tovarășul dr. V. Va
siliu, ditector al maternității, 
care le-a vorbit într-adevăr așa 
cum se așteptau. Dar tovarășul 
director nu se putea interesa 
chiar de toate amănuntele anga
jării, acest lucru trebuiau să-l 
facă alți salariați — de la servi
ciul administrativ. Și l-au făcut... 
exact ca și tovarășul de la Sfat. 
„Actele!“ le-a. spus pe un ton 
asemănător tovarășa BuChiu, care 
le întocmea cartea de muncă.

—. —— — — B
Fetele nu știau lista completă a ■ 
actelor (fapt care se î 
adesea noilor angajați) și pentru - 
care s-au făcut aprecieri grave 
la adresa „școlii pe care au < ’ 
solvit-o“ ca și a „modului în 
care au învățat“. O altă tova
rășă, de la garderobă, le-a dat 
niște halate enorme pentru ele, 
cti indicația „dacă nu vă plac, 
aduceți de acasă“, iar repartiza
rea unui loc unde să-și poată 
așeza hainele a durat cîteva săp- 
tămîni...

Am stat de vorbă cu tovarășul 
dr. Vasiliu, care, aflînd întâmpla
rea, s-a arătat mîhnit și a pro
mis că, altădată, nu se va mai 
întîmplă așa ceva; ceea ce este 
foarte bine.

Am stat însă de vorbă și cu 
tovarășa de la cartea de muncă. 
Dar ce mare lucru s-a întâmplat, 
tovarășe ? s-a mirat dînsa. As- 
tea-s probleme ? Astea-s 
fleacuri..."

Da, poate. Dar fleacuri care 
sînt egale cu contrariul cuvîn- 
tului cald, încurajator de care 
are nevoie cel ce se întâlnește 
pentru prima dată în viață cu 
tovarășii de la locul de muncă.

Cuvîntul de bun venit, primi
rea politicoasă însemna pentru 
cei mai tineri angajați prima 
încurajare de a începe munca 
bine, de a se încadra în sarcinile, 
în preocupările colectivelor, în fa
brici, în uzine, în instituții. Mo
mentul angajării trebuie să fie, 
așa cum îl visează orice tânăr: 
una din cele mai mari sărbători 
din viața sa, și n-are nimeni drep
tul ca printr-o purtare neatentă, 
nepoliticoasă să strice această I 
bucurie.
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o cultură generală de speciali
tate, cît mai completă, să se in
formeze „la zi“ de progresele pe 
care le face știința în domeniul 
pentru care ei se pregătesc. Re
zultatele concursului arată că se 
achită conștiincios de această da
torie. Să nu uite însă : va veni 
vremea cînd vor trebui să dea și 
ei ceva științei, să creeze, să des
copere... Rezultatele frumoase ob
ținute de acest concurs trebuie 
să constituie un țmbold pentru 
activitatea lor viitore : creația ști
ințifică.

Cîteva cuvinte despre organi
zarea concursului... După Unele 
păreri ar fi necesară o nouă for
mă organizatorică. Cred că au 
dreptate acei tovarăși care pro
pun o altă dată pentru desfășu
rarea concursului. în rest — for
ma nu are mare importanță. Im
portanță are conținutul, substan
ța : va trebui să se aleagă pro
bleme cît mai grele, mai variate* 
mai actuale și mai simple. O men
țiune : prin probleme simple nu 
înțeleg probleme ușoare.

• Prof. univ. dr. VASILE 
MIHU:

— Trăim în „secolul fizicii^ 
Acest fapt impune mai multe o- 
bligații: pentru oamenii de di» 
ferite profesii — să înțeleagă fi
zica ; pentru fizicieni — să-și a- 
ducă aportul la dezvoltarea ei. 
Dintre cei care timp de trei zile 
au trăit emoțiile concursului — 
unii vor fi profesori, alții cerce
tători. Primii vor ajuta mai multe 
generații de elevi să înțeleagă fi
zica, ceilalți vor contribui la 
dezvoltarea ei. Rezultatele con
cursului atestă că vor avea pu
tința să-și îndeplinească cu cinste 

misiune.
Se cer însă depuse mai multe 

(strădanii pentru popularizarea a- 
cestui gen de concurs, pentru an
trenarea în cadrul lui a unui nu- 

imăr tot mai mare de studenți. 
Se impune, în primul rînd, schim
barea datei concursului: consider 

1 lunii octombrie ar fi 
nimerită perioadă pentru 

~ organizarea lut De ce nu e bine 
să mai fie organizat în august ? 
3-a văzut: studenții admiși la 

_ etapa republicană a concursului 
prezentat numai în propor- 

_ . i 60 la sută. Unii n-au vrut 
_ să renunțe la vacanță; alții n-au 

t veni pentru că sînt în prac-
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cea mai nir
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iscina Dinamo, s-au încheiat duminică seara 
nalele campionatelor republicane de natație. I 
le de întrecere, cei mai buni înotători și-au desemnat 
campionii sub semnul unei lupte foarte dîrze, în 
fiecare probă. în ansamblu, competiția la care au 
participat ca invitați și cîțiva înotători americani, 
prezenți la startul Universiadei de la 1’ 
desfășurat la un nivel promițător pentru 
tației noastre.

Acum, cînd sînt cunoscuți campionii, performanțele acestora, 
este rindul specialiștilor să consemneze concluzii, direcțiile care să 
orienteze pregătirea înotătorilor noștri fruntași.

Am solicitat pentru astăzi un interviu tovarășului AUREL UR
MUZESCU, antrenor federal.

— Evoluția înotătorilor care au luat startul la finale se remarcă 
prin calitate în comparație cu edițiile precedente ale campionatu
lui republican ?

— Evident, deoarece în afara numeroaselor recorduri republi
cane doborîte, ceea ce indică creșterea valorii induviduale a fina
liștilor, au fost înregistrate performanțe la nivel internațional : 
Șoptereanu la 200 m bras, ca și Moraru la 400 m liber au „scos" 
timpi care ne îndeamnă să sperăm într-o comportare bună a 
înotătorilor noștri fruntași la „Europenele“ de natație.

De remarcat este și faptul că în afara consacraților, o pleiadă 
de înotători mai puțin cunoscuți au întrecut recordurile republica
ne și au stabilit noi recorduri personale. Un singur exemplu : pen
tru prima oară într-un campionat republican, toți finaliștii probei 
de 100 m liber au fost cronometrați sub un minut. „Secretul“ 
este, fără îndoială, o pregătire sîrguincioasă, la nivelul cerințelor 
unui asemenea concurs.

— Toate-s bune pînă aici, dar la fel de bine este că în aseme
nea momente să punctăm și unele deficiențe semnalate...

înotătorii din non

pe blocstarturi

udapesta și-a luat rămas bun de la oaspeții săi tot 
atît de sărbătorește șl emoționant cum i-a primit. 
Duminică seara, la lumina reflectoarelor, pe Nepsta- 
dion orchestra a intonat pentru ultima data Gaude
amus igitur, de data aceasta nu în cinstea vreunui 
premiat ci a tuturor celor care prin pregătirea, com
portarea și lupta sportivă au făcut din actuala ediție 
a Universiadei cea mai reușită și valoroasă manifes
tare din istoria sportului studențesc. Pe „locul I“ a

fost aseară, la festivitatea de închidere a Jocurilor, prietenia din
tre sportivii-studenți ai lumii, dorința lor comună de a face din 
spoit o cale fructuoasă pentru înțelegere și cooperare. Dacă la ora 
cînd încredințăm tiparului aceste rînduri nu se știe încă ce țară 
va organiza viitoarea ediție a Jocurilor, este însă cert că Buda
pesta și-a înscris numele, alături de Paris, Torino, Sofia și Porto- 
Alegre, pe lista orașelor care au găzduit nu numai o mare compe
tiție sportivă — Universiada — ci și o manifestare dintre cela 
mai importante ale tineretului studios din întreaga lume.

întrecerea sportivă, ca atare, va da probabil mult de lucru sta
tisticienilor și va constitui obiectul multor comentarii în presa do 
specialitate, ca și în rîndul opiniei publice. Și, pe bună dreptate.

Jocurile sportive, reunind cu foarte mici excepții cele mai pu
ternice țări din lume — reprezentate de formații aproape identice, 
cu cele naționale •— s-au desfășurat la un nivel tehnic deosebit. 
Am văzut „la lucru“ aici, pe terenurile Budapestei, echipe cu ni
mic mai slabe decît cele care au participat la turnee olimpice sau 
campionate mondiale, am urmărit dueluri sportive care în orice 
colț al lumii s-ar fi desfășurat, ar fi umplut tribunele oricărui 
stadion.

Voleiul, după cum se știe, a fost dominat de formațiile U.R.S.S. 
care au cucerit primele locuri, fără nici un fel de probleme. 
Turneul de baschet — care s-a bucurat pentru prima dată anul 
acesta de participarea echipei masculine a S.U.A. — a consacrat 
neta superioritate a acestei formații și a relevat, de asemenea, că 
dintre echipele feminine nu există nici un adversar realmente pe
riculos pentru reprezentantele Uniunii Sovietice, care continuă să 
dețină cu autoritate supremația. Turneul de polo a dat cîștig de 
cauză gazdelor, campioni olimpici; nouă, el ne-a adus satisfacția 
unei medalii, prima medalie cîștigată de poloiștii români într-o 
competiție de asemenea amploare. Dacă vom mai adăuga că la na
tație, foarte multe „sosiri“ au însemnat doborîrea vechiului re
cord mondial universitar, că la atletism, chiar în condițiile unui 
timp nefavorabil, performanțele s-au situat la un nivel foarte 
ridicat, ne dăm seama că pe podiumul actualei Universiade s-a 
putut urca numai în urma unei lupte deosebit de aprige, că în
vingătorul a fost desemnat dintr-un mănunchi de foarte valoroși 
performeri.

Cititorii cunosc de acum rezultatele sportivilor noștri. Medalii
le cucerite la Budapesta (Mihaela Peneș, Țiriac, Țiriac — Dibar
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•— aur, echipa de spadă băieți, echipa de floretă fete, Viorie» 
Viscopoleanu — argint, Cristina Balaban și Țiriac — Mărmureanu 
— bronz) fac cinste cîștigătorilor lor și întregului nostru sport 
studențesc. Acum, la sfirșitul competiției, după ce am urmărit 
evoluția tuturor delegațiilor și, bineînțeles, comportarea sportivi
lor noștri, se cuvine să ne punem întrebarea dacă nu se putea 
mai mult. Răspunsul este, categoric, DA I Afirmația nu se con
trazice deloc cu aprecierile asupra nivelului valoric deosebit de 
ridicat la care s-au desfășurat întrecerile ; chiar și în aceste con
diții se putea realiza încă mult mai mult. La jocurile sportive, da 
pildă, echipa masculină de volei trebuia să lupte cu mai multă 
convingere pentru un loc în primele trei formații, deoarece întîl- 
nirile ulterioare au demonstrat un potențial mult mai ridicat decît 
cel atins în jocurile din calificare. Echipa feminină de baschet 
în ultimele minute de joc cu R.P. Ungară a avut, cum se spune, 
„în mînă“ medalia de bronz, însă i-a lipsit calmul și maturitatea 
care o puteau duce la victorie. La scrimă, deși în întrecerea pe 
echipe am avut satisfacția unor victorii de prestigiu, în turneele 
individuale însă, reprezentanții noștri nu prea „s-au văzut“ ; în 
special, de la floretiste așteptam mai mult. însfîrșit, atletismul — 
care a constituit principala „sursă de medalii“ pentru țări care 
nu contau în clasamentul general, cu două-trei zile înainte de 
sfîrșitul Universiadei — nu ne-a adus punctele de care lotul nostru 
avea nevoie.

Dar ar fi greșit să credem că bilanțul sportivilor români în 
întrecerile Universiadei nu ne-au oferit și numeroase satisfacții. De 
altfel, în clasamentul națiunilor, întocmit în funcție de numărul 
medaliilor cucerite, depășim țări cu o puternică tradiție sportivă 
ca : Cehoslovacia, Japonia, Anglia, Italia, Franța, Iugoslavia, Bul
garia, situîndu-ne după U.R.S.S., Ungaria, S.U.A., Polonia și în- 
țegistrînd același număr de medalii cu R.F. Germană, dar cu o 
medalie de aur mai puțin. Nu trebuie uitat că natația a cucerit 
două medalii la care nu sperau prea mulți; nu trebuie uitat, mai 
ales, că turneul de tenis a consacrat superioritatea netă a lui Ți
riac și ceea ce este mai îmbucurător a demonstrat că tenisul 
nostru poate trăi nu numai printr-un singur jucător. Desigur, Ju- 
ditli Dib ar se află la începutul drumului care o poate aduce aco
lo unde a ajuns astăzi campionul nostru, dar cert este că ea are 
toate calitățile necesare pentru a străbate cu succes un asemenea 
drum anevoios. însfîrșit, să nu uităm că voleiul feminin a făcut 
un mare pas înainte înregistrînd un frumos loc II, că Mihaela 
Peneș a confirmat, că Viscopoleanu amenință supremația Tatianei 
Scelkanova la săritura în lungime, și că... va mai veni o Univer
siadă la care putem demonstra că am tras toate concluziile din 
desfășurarea celei de la Budapesta. O așteptăm încrezători în for
țele sportului nostru, dar cu aceeași încredere pe care să o confe
re pregătirea temeinică.

ION BUCHERU
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CONVORBIRE cu Iov. Aurel

Urmuzescu, antrenor federal

— Au existat, din păcate, și asupra unora se impune să privim 
cu toată răspunderea pentru îndepărtarea lor în cel mai s 
timp. La aceste finale au apărut și mai pregnant deosebit de de
ficitare unele probe : delfin și 400 mixt. în aceeași ordine de idei, 
unele cluburi și școli sportive prezintă înotători f 
gătiți, mai cu seamă la categoriile juniori și copii. Este inadmisi
bil ca unele orașe : Oradea, Cluj, unde există condiții dintre cele 
mai bune pentru practicarea natației, să nu aibă înotători ca] 
bili să îndeplinească baremul de participare la finale (aici, Ora< 
deține recordul). E adevărat, Clujul dispune de cîțiva înotători, 
dar aceștia dețin o formă, o valoare cu 1 
acestor secții de natație, conducerile cluburilor sînt răspunzătorii 
principali pentru existența acestor deficiențe. Acolo unde există 
preocupare pentru natația de performanță, chiar în lipsa tradiției, 
cum este cazul natației din orașul Galați, se obțin succese. Deși 
de-abia de un an există bazin acoperit la Galați, antrenorii au 
depistat și crescut un număr apreciabil de înotători de perspecti
vă, din rîndul cărora s-a detașat junioara Gica Manafu, care la 
numai 14 ani a cucerit titlul de campion în proba de 200 m bras.

— La ce obiective de viitor s-a orientat federația de specialita
te, privind consolidarea acestor succese, creșterea valorii perfor
manțelor r

— Este absolut necesar ca în primul rind să fie îmbunătățită 
munca de selecție a viitorilor înotători fruntași, în toate secțiile 
de perfotmanță din țară. A sosit momentul ca fiecare antrenor să 
renunțe la sportivi consacrați, dar lipsiți de perspectivă, să-și de
dice cea mai mare parte a activității în rîndul copiilor, al juniori
lor talentați. Atunci cînd vom ajunge ca în fiecare centru de na
tație, cu sau fără tradiție, să avem antrenori care muncesc cu mi
gală și răbdare (un exemplu, munca laborioasă a antrenorului Ion 
Schuster de la Reșița), vom putea emite pretenții și mai mari, 
performanțe de valoare în natație,

★
Seara și-a întins umbrele peste 

parcul Dinamo. Ultima probă a 
finalelor se terminase demult... 
De pe blocstarturile bazinului 
cîțiva înotători au pomit în 

Sportivii din Reșița aveau 
1 zilei un antrena-

Tinerii sportivi de pe Valea 
Prahovei au așteptat cu inte
res întrecerile finale ale eta
pei regionale a Spartachiadei 
de vară, programate recent. 
Mulți dintre concurenți s-au 
pregătit intens, în dorința de 
a urca 
torilor.

Este 
cadrul 
au căpătat o frumoasă tradi
ție în regiunea Ploiești. An de 
an, tot mal mulți tineri și-au 
înscris numele pe listele de 
concurs. De altfel, este edifi
cator și faptul că în primele 
etape ale actualei ediții au 
participat aproape 120.000 de 
concurenți. Cu acest prilej, 
într-o serie de orașe s-au 
creat mai multe centre de ini
țiere a tineretului la ramurile 
de sport preferate. Asemenea 
centre au funcționat în ora
șele Buzău, Cîmpina, Tîrgo- 
viște, Rm. Sărat etc. De ase
menea, s-au alcătuit noi echi
pe de volei, handbal, care 
s-au pregătit cu sîrguință, 
reușind în finală să obțină 
unele rezultate meritorii.

Unele rezultate bune s-au 
înregistrat la concursurile fi
nale de atletism. Tînărul Tu- 
dor Popescu (Ploiești) a cîști
gat proba de 100 m cu timpul 
de 11,4 secunde ca și proba 
de săritură în lungime cu 
6,03 m. De asemenea, rezulta-

pe podiumul învingă-

știut că întrecerile din 
Spartachiadei de vară

te meritorii au obținut tinerii: 
Gh. Doda (Pucioasa), învingă
tor în cursa de 800 m, cu 
timpul de 2,10,4 minute, Efti- 
mie Costescu (Ploiești), clasat 
pe primul loc la săritura în 
înălțime, cu 1,70 m, sau tine
rele : Eugenia Breslauer și 
Angela Staicu (din Ploiești),

s-au prezentat direct în fi
nală, fără ca să participe la 
etapele anterioare de masă.

Un alt aspect negativ, care 
a știrbit din tradiția acestei 
competiții, este că, la etapa 
finală pe regiune, o parte din
tre orașele aflate în întrecere 
s-au prezentat cu loturile in-

concurenți. Urmărind, însă, 
listele de concurs am putut 
remarca că la mai multe pro
be de atletism, la întrecerile 
de trîntă, natație, numărul 
participanților era foarte mic 
în comparație cu datele pre
văzute în regulamentul com
petiției. La proba de suliță

Campioni fără adversari
Despre finalele Spartachiadei de vara

din regiunea Ploiești

cîștigătoare în probele de 100 
m, cu timpul de 13,4 secunde 
și, respectiv, 400 m cu 68,2 se
cunde.

In general, însă, concursu
rile finale de atletism s-au 
desfășurat la un nivel tehnic 
scăzut; unii sportivi 
prezentat fără o pregătire ne
cesară, ceea ce a făcut ca re
zultatele să fie foarte modes- 

O

s-au

te. serie dintre concurenți

complete și la unele ramuri 
sportive echipele au fost im
provizate, s-au prezentat ' cu 
formații alcătuite îh ultimul 
moment, așa cum a fost cazul 
cu echipa feminină de handbal 
Dorobanțu-Ploiești.

Tov. S. Dumitrescu, vice
președinte al consiliului re
gional U.C.F.S., a menționat 
că la întrecerile finale pe re
giune participă peste 400 de

băieți s-a prezentat un singur 
concurent; Petre Enescu (Plo
iești) care a fost declarat 
campion regional fără... ad
versar. De asemenea, la sări
tură în înălțime, fete, s-au în
scris doar 3 concurente, din
tre care o concurentă — re
prezentanta orașului Ploiești 
nici nu s-a prezentat la teren.

La jocurile de baschet, vo
lei și handbal, s-a

cordul“ la... absențe nemotiva- 
te. De pildă, la turneul femi
nin de baschet nu s-a prezen
tat nici o echipă, iar la tur
neul feminin de handbal au 
participat numai două echipe.

Iată, așadar, că finaliștii 
aveau toate motivele să fie 
nemulțumiți de felul cum 
s-au desfășurat întrecerile 
etapei regionale, care aveau 
să desemneze campionii edi
ției 1965 a Spartachiadei de 
vară. Comisia regională a 
acordat o atenție mai mare 
pregătirii festivității competi
ției, neglijînd, în schimb, dlte 
amănunte importante; buna 
organizare a concursurilor, 
pregătirea finaliștilor și par
ticiparea la întreceri a tutu
ror concurenților clasați pe 
primele locuri la faza preli
minară. Semnalînd aceste lip
suri, amintim că peste puțin 
timp vor avea loc întrecerile 
din etapa regională și pe gru
pe de regiuni a Spartachiadei 
de vară, rezervată tinerilor 
de la sate.

Se impune, deci, ca organi
zatorii, — Consiliul regional 
U.C.F.S. în colaborare cu Co
mitetul regional al U.T.C. — 
să ia din timp toate măsurile 
pentru buna desfășurare a 
competiției, înlăturînd lipsu
rile constatate la întrecerile 
disputate recent.

bătut „re- S. SPIREA

imagine 
probele Jeminirte de sari- 
disputate în cadru! tinaie- 
campionatelor republicane 

de natație

Măiestrie și grație 
din 
turi 
lor
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• După cum s-a mai anunțat, la 
4 septembrie va începe în Capita
lă pe stadionul Republicii, turneul 
internațional de box cu participa
rea echipelor reprezentative de ti
neret ale U.R.S.S., R.D. Germane, 
Iugoslaviei, Ungariei, Bulgariei și 
Republicii Socialiste România. 
Prima gală începe la ora 19. Du
minică 5 septembrie, gala va avea 
loc dimineața, de la ora 10.

echipa de• Pentru a doua oară,_______
baschet juniori a Republicii Socia
liste România a cjștigat turneul 
balcanic. în competiția desfășura
tă în localitatea iugoslavă Kralje- 
vo, baschetbaliștil români au tota
lizat 6 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat. echipele Iugos
laviei, care a învins Grecia ' cu 
72—61, Bulgariei și Turciei. Co- 
mentînd acest turneu balcanic, re
dactorul de specialitate al agenției 
Tanjug, scrie printre altele : 
„Baschetbaliștii români s-au do
vedit cei mai buni, cucerind ti
tlul pe merit. Ei s-au arătat în re
marcabil progres tehnic".

• Returul cam
pionatului repu
blican de rugbi a 
început duminică, 
în Capitală, Pro
gresul București 
a terminat Ia e- 
galitate : 6—6
(6—3) cu CSMS

Iași, Constructorul a dispus cu 
3—0 (3—0) de Știința Cluj, iar 
Gloria a întrecut cu 3—0 (3—0) pe 
Rulmentul Bîrlad. Al patrulea 
meci, programat Ia București, Di
namo București — Știința Petro- 
șeni s-a încheiat cu scorul de 6—3 
(6—0). în favoarea dinamoviștilor.

• Duminică, pe poligonul de la 
Tunari au continuat campionatele 
republicane de tir. în proba de 
armă liberă calibru redus 3 x 40 
focuri, titlul de campion a fost 
cîștigat de M. Ferecata, cu 1 137 
puncte, urmat de I. Olărescu și 
N. Rotaru, cu același număr de 
puncte, însă cu un număr mai 
mic de „decari". Iată rezultatele 
pe poziții : culcat: Tr. Cogut 397 
puncte ; genunchi : M. Ferecata 
388 puncte ; picioare : N. Rotaru 
365 puncte. Pe echipe, primul loc 
a revenit țintâșilor de Ia Steaua.

turneul international de• în
fotbal de la Cadix, formația portu
gheză Benfica Lisabona a învins 
cu scorul de 2—1 (0—0) pe Real 
Betis (Spania). Cele două puncte 
ale oaspeților au fost realizate de 
Eusebio, care a fost cel .mai bun 
jucător de pe teren. în finală, 
Benfica va\Juca împotriva forma
ției Real Saragosa, învingătoare cu 
3—0 în partida cu FltUnengo Rio 
de Janeiro.

i/ÎH/c nou,

Cîcliști din nouă țări (Belgia, 
Cehoslovacia, Elveția, Franța, 
R. D. Germană, Italia, Olanda, 
Polonia și România) vor lua star
tul între 27 septembrie și 3 oc
tombrie în cea de-a XVIIl-a edi
ție a „Cursei Scînteii". Organi- 

. zată de ziarul „Scînteia", în cola
borare cu Federația română de 
ciclism, oompetiția se bucură anul 
acesta de o participare interna
țională remarcabilă.

Datorită lungimii traseului și 
faptului că în program nu a fost 
afectată nici o zi de odihnă, cursa 
poate fi asemuită ca dificultate 
cu un veritabil campionat de 
mare fond. Lungimea traseului 
este de aproximația 1 200 km 
împărțiți în 7 etape cu următo
rul itinerar: Baia Mare-Cluj 
(170 km); Cluj-Oradea (155 km); 
Oradea-Arad-Timișoara (165 km); 
Timișoara-Reșița-Caransebeș - Bă
ile Herculane (220 km, în 
semi-etape): Băile Herculane- 
Orșova-Turnu Severin-Craiova 
(150 km, în semi-etape); Craiova- 
Drăgășani-Rîmnicu Vîlcea (160 
km); Rîmnicu Vîlcea-Pitești- 
București (175 km).

deocamdată.

Participanți la tinalele campionatelor republicane de natație 
văzuți de NEAGU RĂDULESCU.

Rîndul de sus : Cristina E o Worin și Melanie Treistaru 
Mijloc : Anghșl Șoptereanu, 'Vladimir Moraru și I. Gane 
Jós : Mike Wall, Tom Tretheway și Geary Dilley

uminică am ple
cat la Brașov 
pentru unul din
tre cele mai pal
pitante meciuri 
ale sezonului : 
Dinamo Bucu
rești cu Steagul 
Roșu. Antece

dentele meciului sînt cunoscute. 
„Steagul“ avea de răzbunat acel 
cumplit 1—10, despre care în 
Brașov au ieșit legende dintre 
cele mai neverosimile. Atmosfera 
din tribune era extrem de fierbin
te, vocile spectatorilor din provin
cie fiind, m-am convins, mult mai 
asurzitoare în momentele de ex
taz sau miniò decît cele ’ale 
bucureștenilor. Dinamoviștii ve
neau dezavantajați prin lipsa 
unor titulari prestigioși ca. Pîrcă- 
lab, Petru Emil și Octavian Po
pescu. Unguroiu și Stoenescu au 
fost la mulți kilometri departe 
de senatori, și echipa s-a resim
țit evident. Meciul a fost relativ 
frumos, palpitant. Prima repriză 
și jumătate din cea de a doua 
au fost aproximativ egale, cu 
perspectiva unui meci nul. In ul
tima parte insă, ambiția înainta
șilor din Brașov a profitat de 
slăbiciunea Nunweillerilor de pe 
linia de fund (extrem de solici-

tați în condițiile unui teren moa
le și a unei înaintări proprii im
provizate) și au înscris cîteva go
luri frumoase. Necula ar putea 
da, cred, la ora actuală de gîn- 
dit selecționerilor, dacă ar fi mai 
consecvent cu el însuși și dacă, 
ajuns în careu, nu ar da uneori 
brînci adversarilor. Mi-au plăcut 
ultimele două goluri ale lui Năf- 
tănăilă, acesta fiind un jucător 
spre care trebuie să se îndrepte 
mai mult ochii, mijlocașul stegar 
fiind energic, rezistent și cu șut 
precis. Dacă mi-ar sta în putere, 
pe jucătorii amintiți mai sus i-aș 
chema la cel puțin un joc de 
antrenament al lotului.

■ Antrenorii lui Dinamo Bucu
rești trebuie să se apropie cu 
toată grija de apărare, din rin
dul căreia naționala recrutează 
forțele de bază. Frații Nunweil- 
Ier (în afară de R.adu, excelent, 
în continuare, apropiindu-se din 
ce în ce mai mult de un joc 
complet) au o oarecare eclipsă 
de formă. Cel puțin două ■ din 
golurile primite duminică puteau 
fi evitate dacă ei jucau cu ceva 
mai mult calm și suplețe.

Arbitrajul lui Octavian Comșa, 
contrar afirmației din „Sportul 
popular“, mi s-a părut mediocru, 
dacă nu chiar slab. Unui arbitru
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Ione seu (Rapid)

serios nu trebuie să-i scape amă
nunte care sar în ochii tuturor.

In rest, campionatul stă sub 
semnul ofensivei „Științei Timi
șoara“ și „Rapidului“ pentru 
puncte. Studenții timișoreni nu 
au personalități evidente, dar au 
început treaba cu foarte mult 
curaj. Deocamdată, însă, ascen
dența lor nu mi se pare suficient 
de semnificativă. Parcă prea au 
avut norocul Să dea pînă acum 

din formă 
Să mai

avut norocul să dea 
peste echipe ieșite 
sau evident slabe, 
vedem...

„Rapidul“ a pornit 
întotdeauna. Dumitrii; a început 
să maree soluri și se pare că se 
înțelege din nou bine cu Ion 
Ionescu. îi vom putea oare fo
losi împreună pentru meciul de 
la Praga P

Celelalte meciuri nu au adus

bine, ca

înscrie al doilea gol pentru formația bucureșteană
Poto : V. RANGA 

federației și a antrenorilor tre
buie să fie promptă.

Gîndul meu este în aceste zile 
spre meciurile din toamnă ale 
naționalei. O discuție a federa
ției și a selecționerilor1 cu un grup 
de specialiști și ziariști sportivi 
în vederea ascultării unor păreri 
mi s-ai părea utilă in momentul 
actual. Nu ar fi nimic de pier
dut.

nimic nou și interesant, în afară 
de faptul că Dinamo Pitești și 
Siderurgistul trag perseverente 
spre coadă. Ultima, mai ales, mi 
se pare a fi în cea mai îngrijo
rătoare stare, lipsită de tactică 
și voință.

Un fapt regretabil: din nou 
încep să intre în acțiune cunos- 
cuții „gioglari“. Duminică, Ilie 
Stelian l-a scos pe tușă pe Olo- 
gu. Tot la activul lui se află și 
fracturile lui Mateianu și Neșu, 
ambii jucători de frunte ai fot
balului nostru. La Brașov, l-am 
remarcat în acest sens pe funda
șul Zaharia, îngîmfat și arogant 
(deși foarte tînăr), necruțător cu 
adversarul și lipsit de interes 
față de alegerea mijloacelor de 
luptă. Pentru ca lucrurile să nu 
meargă prea departe, intervenția

ION BĂIEȘU
In cursul zilei de ieri a fost 

stabilit programul de desfășura
re a jocurilor etapei a 4-a a cam
pionatului categoriei A de fotbal, 
care va avea loc, duminică 5 
septembrie. Jocurile se vor des
fășura pe stadionul „23 August", 
după cum urmează : Steaua — 
C.S.M.S. Iași (ora 14,45) și Dina- 
mo București — Rapid (ora 
16,30).



se poate ieși din

guvernului Tsirimokos
Criza guvernamentală din Gre

cia a intrat în a 46-a zi fără a 
se întrevedea vreo posibilitate 
imediată de soluționare a ei. In 
cercurile politice predomină păre
rea că regele nu va încredința 
mandat de formare a noului gu
vern unei alte personalități poli
tice decît după ce va fi convins 
că aceasta va obține votul de în
vestitură în Parlament.

Prin răsturnarea guvernului 
Tsirimokos, cei 134 de deputați 
ai Partidului Uniunea de Centru 
rămași consecvenți liniei lideru
lui lor — Papandreu — în rezol
varea crizei, sprijiniți de cei 22 
deputați ai E.D.A., au dovedit 
că, împreună, dețin controlul în 
Parlament și că fără consimță- 
mîntul lor nu
impasul politic actual. In aceste 
condiții sînt ca și excluse varian
tele care propun : guvern format 
din personalități extraparlamen
tare, guvern condus de liderul 
E.R.E. Kanellopoulos, guvern de 
coaliție al partidelor sau alte ase- 
nemenea echipe ministeriale.

Ziarele centrului consideră că 
singura soluție de ieșire din cri
za actuală este realizarea unui 
compromis care să ducă la for
marea unui guvern de serviciu, 
cu misiunea de a organiza ale
geri. Dar și în această problemă

lucrurile s-au complicat în ulti
mele 24 de ore. Faptul că parti
dul E.R.E. a considerat drept in
acceptabilă propunerea lui Pa
pandreu de a se forma un guvern 
de serviciu în vederea alegerilor 
în decurs de 75 de zile, nu în 
45 de zile cum ceruse inițial, a 
determinat conducerea Uniunii 
de centru să revină asupra încer
cării sale de a ajunge la un com
promis și să ceară din nou ca 
alegerile să aibă loc în 45 de 
zile.

Observatorii politici din capi
tala greacă consideră alegerile 
ca fiind soluția inevitabilă. Ori
ce guvern s-ar forma, în condi
țiile în care nu se poate sprijini 
pe o majoritate sigură în Parla
ment, va întîmpina numeroase 
dificultăți în îndeplinirea man
datului său. Totuși, se avansea
ză ideea „soluției Stephanopoulos“ 
(fost vicepremier în guvernul Pa
pandreu). Astfel, fostul premier 
Novas a avut, în această direc
ție, o serie de întrevederi cu 
conducerea partidului E.R.E. 
pentru a încerca să obțină spri
jinul deputaților acestui partid. 
El s-a întîlnit cu Markezinis, 
lider al Partidului progresist, și a 
stabilit contacte prin interme
diari cu anturajul liderului cen
trului — Papandreu. Pînă în pre
zent, însă, rezultatele acestei ini
țiative sînt lipsite de importanță.

S.U.A. — Zilele trecute la San 
Francisco au avut loc puternice 
manifestații ale tineretului Îm
potriva agresiunii S.U.A. în 
Vietnam In fotografie : Pe stră
zile orașului San Francisco In 

timpul unei demonstrații

MOSCOVA: Succesul expoziției

Sesiunea Consiliului
pentru comerț și dezvoltare

începînd de luni, în cadrul 
Comitetului ad-hoc al sesiunii 
Consiliului pentru comerț și dez
voltare se examinează situația 
principalelor piețe de materii 
prime și, îndeosebi, situația crea
tă de scăderea cursului la cacao, 
în sesiunea plenară, reprezentan
ții celor 51 de națiuni membre 
ale Consiliului continuă să stu
dieze măsurile luate pînă în 
prezent pentru aplicarea rezolu
ției care prevede ajutorarea ță
rilor în curs de dezvoltare, vota
tă de conferință anul trecut.

în ședința de luni, delegații 
Filipinelor, R.A.U. și Congo 
(Leopoldville) au subliniat îndeo
sebi faptul că dezechilibrul care 
dăinuie la repartiția bogățiilor 
lumii provoacă agravarea situa
ției economice a țărilor în curs 
de dezvoltare. Ei s-au pronunțat 
pentru liberalizarea exporturilor, 
în cursul aceleiași zile au mai 
luat cuvîntul delegații R. F. Ger
mane și Austriei.

Vollski

Vedere din orașul
• Expoziția de artă decorativă 

și aplicată românească, deschisă 
la muzeul politehnic din Mosco
va, se bucură de o bună aprecie
re din partea publicului mosco
vit, iubitor de frumos.

„Lumea fermecată a unor o- 
biecte minunate — scrie, printre 
altele, Grigori Anisimov în zia
rul „lzvestia“ din 30 august —• 
se dezvăluie în fața vizitatorului... 
Exponatele nu sînt numeroase 
dar fiecare dintre ele e un zbor 
al fanteziei. Ca o adevărată gră
dină primăvăratică înfloresc co
voarele lucrate de mînă, tot fe
lul de țesături, goblenuri, pa
nouri decorative. Cit de poetică 
poate fi sticla I Contopind toate 
culorile curcubeului, decorată cu 
arabescuri fantastice, ea începe 
deodată să „cinte“ în cele mai

neașteptate îmbinări de tonuri 
calde. Arta decorativă contempo
rană a ajuns la același nivel cu 
arta plastică, cu grafica, sculptu
ra, pentru că își întărește tot mai 
mult legăturile cu arhitectura, cu 
viața de toate zilele, cu indus
tria. Maeștrii români care și-au 
trimis lucrările la Moscova urmă
resc un țel și anume ca fiecare 
obiect să fie util și frumos“.

• REFERINDU-SE la turneul 
trupei de balet a Teatrului de O- 
peră și Balet din București în 
Uniunea Sovietică, agenția TASS 
relatează că după prezentarea ce
lor trei spectacole incluse în pro
gram, măiestria dansatorilor, înal
ta lor cultură coregrafică, punerea 
în scenă a spectacolelor au întru
nit sufragiile unanime ale criticii 
de specialitate.

Propunere privind restabilirea

: 8

drepturilor legitime 
la 0.

ale R. P. Chineze
U

• MISIUNILE permanente 
la O.N.U. ale Albaniei, Algeriei, 
Burundî, Cambodgiei, Congo 
(Brazzaville), Cubei, Ghanei, Gu
ineei, Mali și României au cerut 
înscrierea pe ordinea de zi a

de-a XX-a sesiuni a Adu-
Geneiale a O.N.U., care se

celei 
nării 
va deschide la 21 septembrie, a 
Îtroblemei restabilirii drepturilor 
egitime ale R. P. Chineze în 

Organizația Națiunilor Unite.

Pe la jumătatea verii, presa europeană consemna 
desființarea Asociației scriitorilor din Portugalia și 
publica numeroase comentarii cu privire la aceas
tă acțiune a autorităților portugheze. Evoluția ul
terioară a evenimentelor din această țară a de
monstrat că măsura guvernului de la lisabona era 
doar semnalul unui nou val de represiuni antide
mocratice vizînd limitarea tot mai accentuată a 
libertății de expresie. S-a ajuns la ceea ce ziarul 
„DIE WELTVOCHE“ denumea ,,oprimarea sistema
tică a activității creatoare a intelectualilor“, opri
mare care în ultimul timp s-a manifestat cu o frec
vență tot mai mare.

Publicul este împiedicat să urmărească curentele 
spirituale din străinătate sau cele portugheze, în 
■copul izolării vieții intelectuale.

domenii, printre care școlile și 
universitățile. Poliția politică 
(P.I.D.E.) lucrează din plin, aici, 
pentru a influența orientarea ac
tivității din instituțiile de învă- 
țămînt în direcția politicii guver
namentale. în acest scop au avut 
loc masive epurări în corpul di
dactic, a fost limitată admiterea 
în școli superioare și universități, 
au avut loc numeroase perchezi
ții, arestări și procese. Printre 
acestea amintim recentul proces 
al celor 31 de studenți și elevi 
învinuiți de „activitate subversi
vă" și condamnați la ani grei de 
închisoare.

ori, fără ca acest lucru să fi fost 
consemnat în presa oficială.

în realitate însă noul val de 
restricțiuni are cauze mult mai 
profunde decît simpla acordare 
a unui premiu unui scriitor nea
great de guvern. Este vorba de 
starea de spirit a populației, de 
opoziția crescîndă față de regimul 
lui Salazar, de numeroase ac
țiuni de protest. Toate acestea 
sînt determinate de nemulțumi
rile în creștere ale diferitelor ca
tegorii sociale portugheze care 
își dau seama că sistemul politic 
al dictaturii salazariste și războ
iul nedrept, costisitor pe care gu

PDIlimiU: Opoziția intelectualilor
e la desființarea 
Asociației scriitori
lor și pînă în pre
zent, restricțiile de 
tot felul s-au ținut 
lanț. Editurile prin
cipale printre care 
„Europa - America" 
au fost ocupate de

șiguranță. Arhiva a fost eva
cuată, au fost revizuite biografii
le unor scriitori străini și portu
ghezi și confiscate diferite ope
re. Alte scrieri, aflate deja sub 
tipar au fost interzise. Numeroa
se opere ale unor scriitori străini 
au fost puse pe lista neagră și 
interzise. Printre acestea se află 
cărți de Friedrich Durrenmatt, 
Jean-Paul Sartre, Bertold Brecht, 
Roger Vaîlland, N. Gogol, Erich 
Mari» Remarque, Jorge Amado 
și alții. Odată cu acestea au fost

interzise și cărți ale unor scriitori 
portughezi, cum sînt Alves Re- 
dol, Femando Namora, Antonio 
Jose Saraiva și Miguel Franco, 
în același timp s-a comunicat 
ziarelor că în viitor nu mai au 
voie să fie menționate în presă 
numele mai multor scriitori por
tughezi printre care Femando 
Botelho, Fernando Namora, Au
gusto Abelaira și alții.

Măsurile draconice ale autori
tăților salazariste nu s-au limitat 
însă numai la scriitori și la ope
re literare. Ele au afectat și alte

Motivul declarat al restricții
lor și acțiunilor represive care 
au urmat după desființarea Aso
ciației scriitorilor este unul și 
același fapt, invocat la început: 
acordarea de către juriul Asocia
ției scriitorilor a marelui premiu 
pentru roman lui Luandino Viei- 
ra, pentru cartea sa „Luanda". 
Cartea a fost scrisă într-o închi
soare din capitala angoleză și a 
obținut acolo, încă în 1963, în 
cadrul unui concurs literar, pre
miul I. După arestarea sa auto
rul a mai fost premiat de trei

vernul îl poartă în colonii pen
tru a frîna mișcările de eliberare 
națională, duc țara în pragul fa
limentului.

în rîndurile luptătorilor anti- 
salazariști se numără și Luandi
no Vieira. Acest scriitor angolez 
(de origine portugheză) a fost 
condamnat pentru „crimă împo
triva securității statului". „Cri
ma" constă de fapt în participa
rea scriitorului la mișcarea de 
eliberare din Angola. în aceste 
condiții atitudinea Asociației 
scriitorilor apărea deosebit de

semnificativă. Decernarea pre
miului și respingerea de către 
juriu a intervenției ministrului 
educației însemna o condamnare 
publică a politicii colonialiste a 
regimului, o condamnare a con
tinuării războiului colonialist în 
care se consumă vieți și bunuri 
de importanță hotărîtoare pentru 
dezvoltarea țării.

îngrădirea libertății de crea
ție, de gîndire și de informare 
nu pot însă înăbuși aspirațiile 
poporului spre libertate și demo
crație. în ciuda teroarei și lipsei 
de drepturi, mișcările de protest 
ale portughezilor sînt deosebit 
de vii. Intelectualii portughezi și 
cercuri largi ale poporului fac 
opoziție împotriva măsurilor res
trictive adoptate, împotriva în
călcărilor drepturilor omului. Un 
sprijin deosebit îl primesc inte
lectualii din partea studenților 
care, pe lingă revendicările pri
vind reforma sistemului de învă- 
țămînt, cer o nouă orientare în 
politica colonială, pledînd în fa
voarea încheierii grabnice a pă
cii cu luptătorii pentru liberta
te din Angola, Guineea și Mo- 
zambic. Astfel, în ciuda măsuri
lor restrictive și teroarei, inte
lectualii portughezi își precizea
ză locul lor în cadrul opoziției 
față de dictatura lui Salazar, 
opoziție pe care unii observatori 
o consideră actualmente aproape 
generalizată.

ION D. GOIA

Teritoriul R.D. Vietnam 
din nou atacat

în zilele de 27, 28 și 29 au
gust, avioane de luptă ale S.U.A. 
au efectuat raiduri asupra teri
toriului R. D. Vietnam, bombar- 
dînd și mitraliind centre popu
late și obiective economice din 
provinciile Yen Bai, Nghe An, 
Quang Binh, precum și din zona 
demilitarizată.

înaltul Comandament al Ar
matei populare vietnameze a 
adresat Comisiei internaționale 
de supraveghere și control din 
Vietnam un mesaj de protest 
împotriva violării apelor terito
riale ale R. D. Vietnam de către 
navele de război ale S.U.A. și ale 
autorităților de la Saigon. Aceste 
nave, se arată în protest, au pă
truns în repetate rînduri în lar
gul coastelor provinciilor Thanh 
Hoa, Nghe An, Ha Tinh și 
Quang Binh, precum și ale zonei 
Vinh Linh din zona demilitari
zată, atacînd vase de pescuit și 
capturînd pescari nord-vietna- 
mezi. Mesajul de protest cere 
ca Comisia internațională să ia 
măsuri pentru eliberarea pesca
rilor capturați, despăgubirea 
daunelor provocate și încetarea 
acțiunilor agresive americane 
împotriva R. D. Vietnam.

La 30 august, înaltul Coman
dament al armatei populare viet
nameze a dat publicității un co
municat în legătură cu doborî- 
rea de către forțele antiaeriene 
ale R. D. Vietnam în cursul rai
durilor de bombardament din 
ultimele zile a celui de-al 500-lea 
avion american.

------------•------------

Conferința 
consacrata aspectelor 

economice 
ale dezarmării

Duminică s-au deschis la 
Oslo lucrările unei conferințe in
ternaționale consacrată aspecte
lor economice ale dezarmării 
generale. La conferință participă 
oameni de știință din numeroase 
țări și reprezentanți ai O.N.U.

Lucrările au fost deschise de 
Halvard Lange, ministrul aface
rilor externe al Norvegiei. El a 
arătat că unul din scopurile con
ferinței este acela de a pune ca
păt mitului conform căruia „de
zarmarea unei țări nu se poate 
face fără să se rasfrîngă asupra 
activității economice“. In rapoar
tele prezentate de reprezentanții \ 
Marii Britanii, Cehoslovaciei și \ 
Uniunii Sovietice se arată că în 
întreaga lume cheltuielile anuale 
pentru înarmare s-au ridicat la 
peste 180 de miliarde de dolari.

Participanții la conferință, care 
va dura pînă la 1 septembrie, 
studiază diferitele forme pe care 
le va putea lua colaborarea între 
Est și Vest, îndeosebi în dome
niul. cercetării științifice și al 
producției industriale.

Cuvîntul șefului 
delegației 

romane
Șeful delegației române, prof. 

Mihail Hașeganu, referindu-se Ia 
modul cum au fost puse în a- 
plicare principiile elaborate și a- 
probate de prima Conferință a 
Națiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare, a arătat că scăde
rea prețurilor unor materii pri
me are consecințe catastrofale 
asupra comerțului exterior al u- 
uui mare număr de țări în curs 
de dezvoltare. El a menționat 
îndeosebi produsele alimentare 
tropicale, grăsimile și fibrele tex
tile, subliniind că țările în curs 
de dezvoltare, care sînt depen
dente de exportul de produse 
de bază și derivatele lor directe, 
se află prin aceasta într-o situa
ție defavorabilă pe planul schim
burilor comerciale internaționale.

Vorbitorul a amintit că Româ
nia a sprijinit măsurile și ideile 
menite să asigure pe piețele 
mondiale accesul și stabilitatea 
mărfurilor exportate de țările a- 
flate într-un proces de dezvolta
re și de diversificare a economii

lor lor naționale. El a subliniat 
că aceasta presupune măsuri 
concrete de reducere a taxelor 
vamale, de abolire a contingen- 
tării și eliminare a obstacolelor și 
discriminărilor de orice natură. 
Delegatul român s-a pronunțat 
în favoarea acordurilor multila
terale asupra diferitelor produs* 
și a relevat eficiența acordurilor 
comerciale pe termen lung pen
tru stabilizarea piețelor și spori
rea schimburilor internaționale.

Vorbitorul a arătat că Româ
nia dezvoltă relații economice cu 
toate statele, indiferent de siste
mul lor social, pe baza avanta
jului reciproc, fără condiții poli
tice, restricții sau discriminări, 
punînd la baza politicii sale ex
terne principiile suveranității și 
independenței naționale, ale ega
lității în drepturi și neamestecu
lui în treburile interne — prin
cipii înscrise și în actul final al 
primei Conferințe pentru comerț 
și dezvoltare. Declarîndu-se pen
tru extinderea relațiilor economi
ce între Est și Vest și aplicarea 
generalizată a clauzei națiunii 
celei mai favorizate, șeful dele
gației române a încheiat spunând 
că guvernul României acordă o 
atenție deosebită adoptării le 
către O.N.U. a unei Carte con- 
ținînd principiile relațiilor eco
nomice internaționale și conside
ră că principiul universalității 
trebuie aplicat în întreaga activi
tate a Conferinței și organelor 
sale.

serviciul de informații al S.U.A. 
din Johannesburg a refuzat aceas
ta. în consecință, filmul nu va 
rula în R.S.A.PE SCURT

* EA 30 AUGUST s-a deschis 
la Belgrad, sub auspiciile O.N.U. 
Congresul mondial al populației, 
la care participă circa 1 000 de 
delegați din 70 de țări.

Din Republica Socialistă Româ
nia, la congres participă o dele
gație în frunte cu Răvar Ioan, di
rector general adjunct la Direcția 
centrală de statistică.:

în cadrul Congresului “vor fi au
diate peste 480 de comunicări ști
ințifice care vor examina proble
mele populației pa scară mondială, 
acordînd o atenția deosebită regi
unilor rămase în urmă din punct 
de vedere al dezvoltării economice.

• INTRE 20 șl '25 august a avut 
loc la Nijmegen (Olanda) al 
Il-lea Congres internațional de 
studii hispanice, ld care au parti
cipat peste 200 de specialiști (is
torici literari, lingviști șl istorici). 
Pin România au participat acad, 
lorgu Iordan, vicepreședinte al 
Academiei, și Marius Sala, cerce
tător principal la Institutul de 
lingvistică din București, care au 
prezentat comunicări.

In ședința plenară, acad. lorgu 
Iordan a iost ales, cu o mare ma
joritate de voturi, membru al Bi
roului de conducere.

• LA INVITAȚIA Iui Iosip 
Broz Tito, secretar general al Uni
unii Comuniștilor din iugoslavia, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, la 
30 august a sosit in Iugoslavia, 
Jănos Kădăr, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, cu soția. El Își va 
petrece în Iugoslavia o parte din 
concediul de odihnă.

Pe aeroportul din Liubiiana oas
petele a iost lntlmpinat de I. B. 
Tito și de alți conducători de par
tid și de stat iugoslavi.

0 RAPOARTELE sosite la Khar- 
tum în ultimele 24 de ore din Su
danul meridional indicau că tru
pele de securitate ale guvernului 
nu au reușit să pună capăt com
plet acțiunilor întreprinse de for
țele sudiste. Astfel, la sud de ora
șul Kapceta, au avut loc lupte în
tre trupe guvernamentale și for
țe ale dizidenților. în cursul aces
tor lupte, 38 de sudiști au fost 
omorîți. în provincia Bahr El 
Ghazal, dizidenții au atacat cu 
focuri de arme automate o unita
te guvernamentală.

0 OFICIUL pentru controlul pu
blicațiilor din Republica Sud-Afri- 
cană a făcut cunoscut că filmul 
despre viata fostului președinte al 
S.U.A., John F. Kennedy, nu va 
fi prezentat în Africa de sud, de
oarece „conține scene din mișca
rea pentru drepturile civile ale 
populației de culoare* din Ameri
ca. Oficiul a cerut scoaterea res
pectivelor scene din film, însă

0ÎN CIUDA interdicțiilor guver
namentale, numeroși studenți de 
la Universitatea națională din Se
ul au încercat luni dimineața să 
organizeze o nouă adunare de pro
test împotriva ratificării tratatului 
japono — sud-coreean. Poliția a 
pătruns în incinta universității și 
a împrăștiat pe studenți.

Se știe că în urma demonstra
țiilor de protest care au avut loc 
săptămînă trecută la Seul și în 
alte orașe sud-coreene, guvernul 
a dispus suspendarea temporară a 
cursurilor universitare.

0 PARTIDELE politice din 
Turcia au procedat duminică la o 
selecționare a candidaților pentru 
alegerile legislative, care vor a- 
vea Ioc Ia 10 octombrie. Din cei 
3178 de candidați, au fost reți
nuți numai 2 266. Urmează ca par
tidele să desemneze încă 114 can
didați. Listele definitive vor fi su
puse la 3 septembrie spre aproba
re înaltei comisii electorale.

Campania electorală se deschi
de la 19 septembrie și se prelun
gește plnă în ajunul alegerilor. 
La alegeri, participă șase partide : 
Partidul dreptății, cel mai mare 
partid din actuala coaliție guver
namentală a primului ministru 
Hayrl Urgiiplu, Partidul republican 
al poporului, cel mai mare partid 
de opoziție, condus de fostul pre-

mier Ismet Inonfl, Partidul repu
blican național-țărănesc, Partidul 
națiunii și Partidul Turciei Noi — 
membre ale coaliției guvernamen
tale — și Partidul muncitoresc din 
Turcia.

0 ÎNTR-UN. comunicat al guver
nului cambodgian se arată că tru
pele sud-vietnameze de la un 
post din provincia Tay Ninh 
(Vietnamul de sud) au deschis fo
cul asupra localității Bavet din 
provincia cambodgiană Svayrieng. 
Trei cetățeni cambodgieni au 
fost uciși, iar altul a fost rănit.

Guvernul cambodgian protestea
ză împotriva acestui atac și cere 
acordarea de despăgubiri pentru 
victime.

0 JOHATHAN LEABUA, primul 
ministru al protectoratului brita
nic Basutoland, a plecat la Lon
dra, unde va duce tratative cu 
reprezentanți ai guvernului englez 
privind viitoarea constituție a 
acestui teritoriu. Partidul național 
din Basutoland, al cărui membru 
este și primul ministru, deține ma
joritatea locurilor în Adunarea 
Națională, din luna aprilie a anu
lui trecut, cînd au avut loc alege
rile generale din acest protectorat.

REPUBLICA CHILE. — Echipe de salvare Iucrind pe locul 
unde nu demult o avalanșă a ucis cinci tineri schiori. In 
planul al doilea se vede hotelul care va găzdui campionatele 

de ski din 1966
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A cord deplin" a anunțat regele Feissal pe cei peste 
300 de ziariști, concentrați da Djeddah în aștepta
rea rezultatului ultimei întrevederi de 75 de mi
nute, pe care regele a avut-o cu președintele 
R.A.U., Nasser. De la această întâlnire nu a trecut 
decît o săptămînă și primele măsuri prevăzute în 
acordul de încetare a focului pe teritoriul yemenit 
au și fost aplicate: forțele armate ale R.A.U., sta
ționate la frontiera Arabiei Saudite au început să

se retragă pe pozițiile inițiale. Acest pas urmează să fie urmat 
de altele, toate consemnate punct cu punct în acordul de la 
~ ; iar realizarea întregului complex de măsuri prevă-

acest acord, sub care și-au pus semnăturile cei doi 
șefi de state arabe, creează premizele instaurării păcii în 
Yemen, dînd posibilitate poporului yemenit să-și soluționeze 
pe cale pașnică problemele sale.

In cei aproape patru ani care au trecut de la proclamarea 
........ , Yemenul a avut de făcut față agresiunii permanente 

forțelor dinastiei imamilor, înlăturați de la putere. Cele cinci 
tentative de mediere întreprinse în această perioadă au eșuat 
una după alta. De aceea, vizita președintelui Nasser în Arabia 
Saudită a fost așteptată cu deosebit interes de cei care doreau 
o reglementare pașnică a conflictului yemenit. Declarația făcută 
de șeful statului egiptean, înainte de plecarea la Djeddah, în 
care se sublinia că „dată fiind gravitatea situației nu trebuie 
precupețit nici un efort pentru restabilirea păcii în Yemen" a 
fost de natură să alimenteze speranțele.

Atît conținutul 
comunicatului co- __
mun, cit și al acor
dului egipteano- 
saudit, semnat la 
sfîrșitul tratative
lor, au îndreptățit 
aceste speranțe: 
cele două țări s-au 
angajat să contri
buie la crearea 
condițiilor necesa
re pentru a „permi
te poporului yemenit să-și exercite liber voința, a asigura 
menținerea stabilității în Yemen și reconstrucția țării". Acordul 
preconizează ca Arabia Saudită să înceteze imediat acordarea 
oricărui ajutor militar forțelor ce atacă Yemenul și să ilu mai 
permită folosirea teritoriului său ca bază de agresiune. R.A.U. 
s-a angajat să-și retragă în decurs de zece luni toate trupele 
aflate în această țară, în cadrul programului de ajutor acordat 
Yemenului de către R.A.U., la cererea primului. Măsurile pre
văzute de acordul egipteano-saudit urmează să fie aplicate 
eșalonat în decursul a trei etape, totalizând 15 luni. Pentru 
perioada de tranziție care urmează va fi constituit un guvern 
provizoriu, ales de către o adunare națională compusă din 50 
de membri, reprezentînd „toate forțele naționale și personali
tățile de autoritate din Yemen". Sesiunea acestei adunări, care 
va începe la 23 noiembrie, urmează să hotărască, de asemenea, 
și natura regimului yemenit pentru perioada de tranziție.

în vederea aplicării stricte a acestui acord și a coordonării 
acțiunilor lor, R.A.U. și Arabia Saudită au hotărît constituirea 
unui comitet de legătură între președintele Nasser și regele 
Feissal, iar dacă va fi necesar, cele două state vor constitui și 
o comisie neutră, însărcinată cu supravegherea referendumu 
lui ce 1 “ " " ' ' . ____
în cadrul acțiunilor de consultare dintre cele două state în 
problemele referitoare la acordul de la Djeddah, Hassan 
Al-Khaly, reprezentantul președintelui Nasser, a plecat ieri 
tr-o vizită de două zile în Arabia Saudită pentru discuții în 
vederea traducerii în viață a eforturilor celor două guverne 
pentru restabilirea păcii în Yemen. Căci, a declarat el, schimbul 
de informații dintre președintele Nasser și regele Feissal este 
absolut necesar pentru realizarea acordului de la Djeddah.

Comentatorii menționează însă, că pentru traducerea în viață 
a acordurilor recent semnate, mai este necesar să fie cunos
cută atitudinea guvernului yemenit, factorul cel mai autorizat 
și cel mai interesat în stabilirea căii de viitor a țării.

V. URSU
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înapoiat de curîrul 
din Africa, ziaristul 
englez Lewis Wod- 
sworth a hotărît să 
împărtășească citito
rilor lui „SUNDAY 
TELEGRAPH“ im
presiile sale de călăto
rie. El și-a intitulat 
relatările „Enigma 
continentului negru". 
Citind cu atenție res
pectivele notații te 
convingi imediat că, 
de fapt, pentru Wods- 
worth, Africa nu pre
zintă nici o enigmă, 
în schimb, articolul 
lui Sunday Telegraph 
nu-i lipsit de orice 
enigmă.

Wodsworth arată că 
„nici trecutul și nici 
actuala politică engle
ză nu inspiră a- 
fricanului dragoste 
pentru Marea Brita-

Adevărata enigmă
nie". Potrivit consta
tărilor lui, africanii 
critică Londra pentru 
că sprijină pe ascuns 
pe colonialiștii portu
ghezi și regimul de la 
Pretoria. Ei suspectea
ză Anglia că „mane
vrează astfel lucrurile 
încît să mențină do
minația colonilor albi 
în Rhodesia de sud". 
Africanii îi acuză pe 
britanici, arată Wods
worth, că fac tot ce 
pot ca să ajute la „în
târzierea decolonizării 
totale a Africii". El 
citează o înaltă perso
nalitate din Kenya 
care i-a spus : „De 
fapt, Anglia nu a fă
cut în ultimii ani nici

un efort serios ca să 
compenseze marile 
suferințe pricinuite A- 
fricii de domina
ția ei colonială".

După toate acestea, 
celui care parcurge 
notațiile lui Wods
worth nu-i rămîne 
decît să-și bată capul 
cu următoarea enig
mă : care sînt faptele 
care i-au permis au
torului să ajungă la 
concluzia neașteptată 
că „în general, Anglia 
produce asupra afri
canilor o impresie 
foarte bună." Asta 
este, într-adevăr, o 
enigmă!

EM. RUCĂR


